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Voorwoord
Het hoeft niet meer gezegd dat de otter één van onze meest bedreigde
zoogdiersoorten is. Niet alleen bij ons trouwens. In geheel WestEuropa gaat het otterbestand zienderogen achteruit en ook elders in
Europa - misschien het noorden uitgezonderd - is de toestand zorgwekkend. Overbejaging t watervervuiling en biotoopvernietiging gelden als voornaamste oorzaken.
In tegenstelling tot andere Europese landent hadden we voor Vlaanderen
tot op heden geen inzicht in de situatie van de otter en de evolutie
van de populatie. Dankzij de onvermoeibare inzet van de NCBR-medewerkers en talrijke vrij~il1igers hebben we aan dit euvel verholpen.
We hoeven niet langer in het ijle te werken wanneer het om de bescherming gaat van dit roofdier en zijn habitat.
Het betekent niet dat de voornaamste problemen van de baan ZlJn.
Het eigenlijke beschermingswerk begint pas. Veel zal afhangen van
de inzet van de bij de waterproblemen betrokken instanties en organisaties. De rapporten die deel uitmaken van dit onderzoek zijn
slechts de aanzet tot een doeltreffende aanpak van een reeds lang
aanslepende milieuverloedering. De otter staat slechts symbool voor
wat we de teloorgang van het watermilieu plegen te noemen. Allicht
zal het een hele tijd duren vooraleer de otter weer deel gaat uitmaken van onze inheemse fauna. Sceptische geesten zien de toekomst
somber in. De NCBR hoopt evenwel met haar acties het optimisme aan
te porren. ~le moeten goed beseffen dat elk initiatief dat het behoud
en/of herstel van de waterbiotopen inhoudt een stap in de richting
van een daadwerkelijke otterbescherming is. Ook al zal het nog lang
duren vooraleer we de eerste vruchten oogsten, we mogen ons niet laten afleiden door sombere gedachten en vervallen in pessimisme. De
(rivier)otter wist zich in de loop van de evolutie een uitgestrekt
verspreidingsgebied toe te eigenen. Hij paste zich aan de meest verscheidene omgevingen aan. We vinden hem aan de Schotse kustent in
de Scandinavische binnenmerent in de Westeuropese moerassen en langs
de Zuideuropese kanaalsystemen. Dit evolutiesucces heeft de otter
aan zijn aanpassingsvermogen te danken. Wij mensen hebben het hem
evenwel danig moeilijk gemaakt dat zelfs de grootste cultuurvolger
vroeg of laat moet plooien. Laten we hopen dat een grondige mentaliteitsverandering in de toekomst een harmonieus samengaan tussen
mens t otter en water mogelijk maakt. Het klinkt misschien idealistisch, maar het is het doel waarin ik ten stelligste geloof.
Dirk CRIEL
Voorzitter.

II

Inleiding
Het onderzoek naar de verspreiding van inheemse zoogdieren is in Vlaanderen!
België slechts zeer recent op gang gekomen. Behalve oppervlakkige uitspraken in algemene werken over de fauna werd in dit verband tot voor kort weinig gepubliceerd.
Wanneer thans vragen worden gesteld van concreet-practische aard, zoals met
name naar de situatie van de otter in Vlaanderen en naar de daarmee verbonden mogelijks te nemen beschermingsmaatregelen, wordt sterk de noodzaak aangevoeld te beschikken over een voldoende diepgaand en betrouwbaar basisdocument over het betreffende onderwerp.
Gestimuleerd door het zeer uitgebreide - doch tegelijk sterk verspreide waarnemingsmateriaal over de otter, lag het dan ook voor de hand werk te maken van een goed gedocumenteerd overzicht van de otterstatusevolutie in
Vlaanderen,en van de factoren welke o.i. daarbij een belangrijke rol hebben
gespeeld. In opdracht van de NCBR werd aldus een driejarig onderzoek aangevat waarvan onderhavige rapporten de neerslag vormen: een eerste deel bevat het gedetailleerde gegevensbestand, het tweede het algemene tekstgedeelte.
In de loop van het onderzoek hebben velen hun medewerking verleend. Wij zijn
hen daarvoor veel dank verschuldigd. Behalve de talrijke informanten en instituten wiens namen in dit rapport worden vernoemd, wensen wij in het bijzonder volgende personen en organisaties te vermelden:
- Els Bijnens, Dirk Criel, Philippe Debeerst, Johan De ~1eester,
Frieda Hetwer, Christiane Schuurmans en Edwin Vanderstichele
voor hun hulp bij de practische uitvoering;
- de Vincent Wildlife Trust en in het bijzonder E. Andrews,
Sh. Macdonald en Ch. Mason, alsook R. Jessop van de Otter
Trust Bungay voor de genoten stage in Engeland;
- prof. dr. R.F. V~rheyen van het Departement Biologie van de
U.I.A. voor het gebruik van de laboratoriumfaciliteiten;
- dr. L. Bijnen, prof. dr. A. Dhondt, drs. A. Schneiders,
dr. A. Vandelannoote, D. Van Straaten, allen U.I.A., en
daarnaast vooral dr. P. Vander Stuyft voor het statistisch
advies;
- de NCBR!Otterfonds, de BNVR, het WWF-België en de AROL
~
voor de financiële borgstelling of steun bij het onderzoek.
- de Stichting Leefmilieu voor de druk van Rapport 1 en het
Instituut voor Natuurbehoud voor de druk van Rapport 2.

Ivo Metsu
Koen Van Den Berge
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O. Samenvatting
In onderhavige studie wordt gepoogd de historische en de recente verspreiding van de otter Lutra lutra L. in Belgi~ en in het bijzonder in
Vlaanderen te schetsen. ~ierbij gaat de aandacht hoofdzakelijk naar de
tijdspanne van 1889 - het jaar waarin een van staatswege gesubsidieerde
uitroeiingscampagne tegen de otter startte - tot 1987.
Ondanks het feit dat veel informatie m.b.t. de 'successen' van deze
campagne onherroepelijk verloren ging, kon via diverse bronnen een vrij
goed gedocumenteerd beeld gereconstrueerd worden van de evolutie van
het otter bestand gedurende de laatste eeuw.
Globaal kan gesteld worden dat otters aanvankelijk in geheel Vlaanderen
voorkwamen, uiteraard in wisselende dichtheid naargelang de plaatselijke
biotoopgesteldheid. Delangrijke vroegere gebieden waren: het IJzerbekken,
de omgeving van Brugge, van Antwerpen en van Gent, het krekengebied, de
bovenloop van de Schelde, van de Dender, van de Zenne en van de Grote
Gete, de Dijie, de Demer, het Nete-bekken, het Albert- en het Kempisch
Kanaal, de Antwerpse Noorderkempen en de Limburgse Kempen.
Ten gevolge van hevige vervolging liep dit voormalig rijke otterbestand
vrij spectaculair terug in de eerste helft van deze eeuw, zodat reeds
vanaf de jaren 1950-'60 de otter zo goed als op het punt stond uit onze inheemse fauna te verdwijnen. Ondanks het daaropvolgende verlies van
zeer vele biotopen door o.m. waterverontreiniging en de blijvende (thans
illegale) vervolging, schijnen zeer bescheiden restpopulaties zich te
hebben kunnen handhaven in enkele gebieden, en dit tot het begin van de
jaren tachtig. Als zodanig zijn te noemen: de IJzerstreek rond Diksmuide,
het krekengebied,de Scheldeval1lei nabij Gavere, het Berlarebroek, de
Dijlevallei samen met de omgeving van f1echelen, Bornem, Lier en Antwerpen,
en tenslotte de omgeving van Bree en Kinrooi. Er moet evenwel opgemerkt
worden dat sinsdien permanente vestiging (mét voortplanting) voorlopig
nergens meer met zekerheid is aangetoond.

Résumé
La prêsente étude tente de donner un aperçu de la r~partition tant historique que récente de la loutre Lutra lutra L. en Belgique et en particulier en Flandres. L' attention se porte en l' occurence principa1em~nt sur la période qui s' étend de 1889 - année au cours de 1aquelle a
et6 Lancée une ca~pagne d' extermination de la loutre, campagne subsirli0c par l' Etat - ä 1987.
';(JJlobstant Ie fai t que de nombreux renseignements relatifs aux 'succès'
~té irrèmédiablement perdus, diverses sourees
orll permis de reconstruire une image assez bien documentée de l' évolu1 iun de la population de la loutre au cours du siècle dernier.

.10 cette campagne aient

On peul affirmer en gros qu' 3 l' origine, on trouvait des loutres sur
tout Ie territoire des Flandres, en densité variahles certes, en fooetion de la configuration locale du biotope. Les principaux territoires
&taient autrcfois: Ie bassin de l' Yser, les environs de Bruges, d' Anvers et de Cand, la région des criques, Ie cours supérieur de l' Escaut,
de la Dendre, de la Senne et de la Grande Gette, la Dyle. Ie Démer, Ie
bassin de la rèthe, Ie canal Albert et Je canal de Campine, la Campine
anversoise du ~ord et la Campine limbourgeoise.

"i
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A la suite de l' extermination acharnée, cette population de loutres
autrefois abondante a régressé de façon assez spectaculaire dans la
première moitié de ce siècle, de sorte que, dès les années 1950-'60,
la loutre était quasiment sur Ie point de disparaître de notre faune
indigène. Malgré la disparition subséquente de très nombreux biotopes
par suite notarnrnent de la pollution des eaux ainsi que la poursuite
de l' extermination (actuellement illégale), il semble que la population restante, très clairsemée, soit parvenue à se maintenir sur certains territoires et ce, jusqu' au début des années '80. Ces territoires sont: la région de l' Yser aux alentours de Dixmude, la région
des criques, la vallée de l' Escaut près de Gavere, Ie marais de Berlare, la vallée de la Dyle, y compris les environs de Malines, Bornem,
Lierre et Anvers, et finalement les environs de Bree et de Kinrooi.
11 faut toutefois remarquer que, pour l' instant, on n' a plus signalé
nul Ie part avec certitude d' implantation permanente (avec procréation)
depuis lors.

Summary
Inthis study an attempt is made to give an overview of the historical
and recent spread of the population of the otter, Lutra lutra L., in
Belgium and, more particularly, Flanders. Our attention is focused primarily on the timespan between 1889 - the year the authorities started
a subsidized campaign for the elimination of the otter - and 1987.
Despite the fact that a lot of information regarding the 'success' of
this campaign has been irretrievably lost, it has been possible to provide a satisfactory reconstruction of the evolution of the otter's population during the last century on the basis of a number of diverse
sources.
In overall terms it can be stated that otters were present all over the
Flemish territory, but that their numbers diverged in accordance with
the local conditions of the environnement. Important early breedinggrounds were : the basin of the Yser, the environs of Bruges, Antwerp
and Ghent, the region of the creeks, the upper Scheldt, Dender, Zenne
and Grote Gete, Dyle, Demer, the basin of the Nete, the Albert and Kemp
Canals, the Antwerp North Kemp 3nd Limburg Kemp regions.
As a result of severe persecution the formerly dense otter population
was reduced to spectacularly small numbers during the first half of this
century, so much so even that the otter was weIl on its way to becoming
an extinct species as early as the 50s and 60s. In spite of the subsequent loss of many habitats through water population and the continuing
(now illegal) persecution, certain modest popu1ations seem to have remained in existence in some areas until the beginning of the 80s. The
following places should be noted : the region of the Yser around Diksmuide, the creek area, the Scheldt valley around Gavere, the swamps of
Berlarebroek, the Dyle valley with the environs of Mechlin, Bornem, Lier,
Antwerp, and also the Bree-Kinrooi area. It must be understood, however,
that, since then and for the time being, permanent occurence (with reproduction) has nowhere been observed or established with any degree of
certainty.
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I. Het verzamelen van de gegevens
I .1. Aard van de gegevens

1.1.1. Soorten gegevens
We onderscheiden drie soorten gegevens: 'waarnemingen'. 'cijfermateriaal'
en 'opinies'. 'Waarnemingen' kunnen zowel waarnemingen van het dier zelf
zijn (al dan niet gedood), als van zijn sporen (prenten, uitwerpselen, enz.)
'Cijfermateriaal' betreft statistisch materiaal over aantallen. 'Opinies'
werd als-categorie toegevoegd omdat zij eveneens aanwijzingen kunnen geven
zowel over het voorkomen als over het niet voorkomen van otters in een
bepaald gebied en/of in een bepaalde periode. De hier bedoelde opinies
worden echter niet gestaafd door systematisch onderzoek, ofwel is het ons
niet bekend. Indien dit wel het geval is worden ze 'conclusies uit het
onderzoek' genoemd.
1.1.2. Volledige beschrijving van een waarneming
Het kritisch verwerken van waarnemingen uit vroeger onderzoek stootte van
in het begin op een aantal moeilijkheden door onvolledigheid en soms ook
door fouten in de beschikbare gegevens. Het grootste probleem ontstond bij
lijsten van waarnemingen zonder vermelding van de waarnemer en/of van de
informatiebron, waarbij bovendien vaak gegevens min of meer gewijzigd werden
in de loop der overlevering. Deze wijzigingen ontstonden veelal door pure
slordigheid, maar ook door gebrek aan een nauwkeurige, niet dubbelzinnige
notatie. Op die manier ontstonden via verschillende wegen meerdere waarnemingen uit één oorspronkelijke en vroeg het veel energie om dit te
achterhalen (voorbeeld: Assenede, enkele jaren voor 1973 - zie Rapport I).
Om dergelijke problemen te kunnen oplossen en in de toekomst te vermijden,
werd een gestandaardizeerde fiche opgesteld met duidelijke definities voor
de samenstellende rubrieken. Op die manier werd ook de verwerking van de
gegevens fel vergemakkelijkt.

Eiche=r.uDr.ieken
P(laats) : fusiegemeente, deelgemeente/toponiem(en) van plaats en waterloop/ stafkaartnummer van de deelgemeente.
D(atum) : jaar, maand, dag, uur.
A(antal) : aantal, geslacht, leeftijdscategorie.
W(aarnemer): de persoon die de otter(sporen) zag.
B(ron) : de mondelinge en/of schriftelijke bron(nen) via dewelke de
waarneming bekend werd, met volledige vermelding van adres(sen)
en/of referentie(s) zodat deze kunnen worden opgespoord.
C(riterium) : type van de waarneming: (ge)dood exemplaar, zichtwaarneming,
prent, uitwerpselen (spraint), voedsel rest , enz.
S(pecifieke gegevens) : alle aanvullende informatie, zoals maten, dodingswijze, opmerkingen over gedrag en habitat, vroegere
ervaringen met otters, beschrijvingen, enz.
Het is herhaaldelijk gebleken dat elk gegeven, ook al staat het niet direct
in verband met de waarneming zelf, maar bijvoorbeeld met de waarnemer
(naam, woonplaats, werkterrein), van belang kan zijn bij het vergelijken,
aanvullen en interpreteren van andere, onvolledig gedocumenteerde
waarnemingen.
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Vondsteri>van'uitwerpselen en duidelijke prenten
künrien>áls> betrouwbare waarnemingen gelden.
(Foto: Johan De Meester)
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1.1.3. Betrouwbaarheid van de waarnemingen
Voor het verwerken van waarnemingen is het uiteraard noodzakelijk om
een oordeel te vellen over de betrouwbaarheid ervan. Drie categorieen
werden ingevoerd: betrouwbaar, vermoedelijk betrouwbaar, onbetrouwbaar.
Deze worden gebaseerd op de volgende criteria :
betrouwbaar:
- waarnemingen gedaan door personen, waarvan een wetenschappelijke
ingesteldheid wordt verondersteld en/of in staat worden geacht vergissingen met andere dieren te kunnen uitsluiten. De meldingen zijn
al dan niet vergezeld van een d~idelijke beschrijving met betrekking
tot hoe en wat waargenomen werd en van de argumenten waarop de determinatie gebaseerd is. Slechts meldingen van gedode exemplaren, zichtwaarnemingen van het dier en vondsten van prenten en/of uitwerpselen
worden aanvaard.
- waarnemingen die bij een controle door betrouwbare personen (zie hoger)
werden bevestigd. "Eveneens gedode exemplaren, zichtwaarnemingen
en vondsten van prenten en/of uitwerpselen.
vermoedelijk betrouwbaar :
- waarneming in een gebied waarvan mlnlmum één betrouwbare melding
bestaat uit de periode welke de waarneming maximum ca. 5 jaar voorafgaat,
of die recenter is.
- waarneming in een ander gebied, gedaan in gunstige omstandigheden en
met een goede beschrijving, door een niet gekend persoon.
onbetrouwbaar
- alle andere waarnemingen, welke vooral gebieden betreffen waar ooit
otters waargenomen zijn en/of waarbij na kritisch onderzoek de mogelijkheid
open blijft dat het om otters zou kunnen gaan, alsook alle meldingen
welke ooit als otterwaarneming bekend raakten en/of werden gepubliceerd,
maar bij nazicht achteraf fout bleken.
Bij de verwerking van de waarnemingen wordt enkel gebruik gemaakt van
de eerste twee categorieën, gewoonlijk slechts van de betrouwbare waarnemingen, tenzij anders aangegeven.
1.2. Gegevens uit vroeger onderzoek

1.2.1. Het vroegere onderzoek
Onder onderzoek verstaan we hier de poging om door middel van verzameld
feitenmateriaal een beeld te krijgen van de verspreiding en/of het
aantalsverloop van otters in Vlaanderen. Het gaat hierbij dus niet om het
vermelden van losse waarnemingen zonder commentaar. Anderzijds wordt niet
de voorwaarde gesteld van een systematische opzet met een streven naar
volledigheid. Het onderzoek moet betrekking hebben op minstens één
provincie.
Met deze definitie weerhouden we als onderzoek in Vlaanderen :
Frechkop (1958), Van Wijngaarden en Van de Peppel (1964), Gillard (1966),
Bestuur van Waters en Bossen (enqu~te 1970-74 en 1981), Troukens (1973,
1975 en 1981), Boschmans (1980), Kesteloot (1980), Desmet (1982, 1983a),
Libois (1982a,b. 1983b). en Libois et al. (1982), Criel (1983 a,b, 1984a),
Criel et al. (1983) en Holsbeek et al. (1986). Voor andere gepubliceerde
gegevens over otters verwijzen we naar het eigen otteronderzoek (§ 1.3.).
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1.2.2. Beschikbaarheid van de gegevens
Wanneer de waarnemingen niet of niet volledig werden gepubliceerd werd
verder navraag gedaan. Daarbij kregen we alle medewerking m.b.t. de gegevens van Frechkop, Gillard, het Sestuur van Waters en Bossen (thans de
Dienst Bos- en Groenbeheer), Troukens, Boschmans, Desmet, Criel en Holsbeek et al. Van dhr. Kesteloot bekwamen we ze niet ondanks zijn toezegging. Bij dhr. Libois zijn de gegevens over Vlaanderen van Troukens afkomstig en kregen we geen eventuele verdere informatie toegespeeld.
1.2.3. Aard van de gegevens
Het leek ons nuttig een beeld te schetsen van de gegevens uit vroeger
onderzoek aan de hand van de volgende kenmerken
- spreiding in tijd en ruimte
- soort, volledigheid, betrouwbaarheid
verzamelmethode : enquête met eventuele controle in het veld, veldwerk,
literatuuronderzoek, enz.
- originaliteit en publicatie.
De gegevens van Frechkop bestaan enkel uit deze van de collecties van het
KBIN. Het betreft de resten van 21 otters, gedateerd binnen de periode
1864-1958 en afkomstig uit alle Belgische provincies. De waarnemingen zijn
in veel gevallen onvolledig gedocumenteerd, o.a. op het gebied van de
precieze vindplaats en datum; ze zijn uiteraard alle betrouwbaar. Ze
werden door hem niet gepubliceerd.
De gegevens van Van Wijngaarden en Van de Peppel zijn gebaseerd op het
museummateriaal van het KEIN,
op inlichtingen van de Dienst ~aters en
Bossen, en op beperkt literatuuronderzoek. Behalve deze waarnemingen werden
een aantal opinies geformuleerd m.b.t. het Belgische grensgebied, op
basis van bevindingen in Nederland. De betrokken periode is gesitueerd rond
het einde van de jaren vijftig - begin van de jaren zestig. De oorspronkelijke gegevens werden niet opgevraagd.
De gegevens van Gillard bestaan uit 15 waarnemingen uit Oost-Vlaanderen,
welke, op twee na (1935 en 1951), alle betrekking hebben op de periode
1960-1963. De documentatie werd helaas niet bewaard of doorgegeven en is
dan ook zeer onvolledig, waardóor betrouwbaarheid noch oorsprong gekend
zijn. Vrijwel het enige wat er ons rest is een verspreidingskaartje en
een lijst van gemeenten.
De gegevens van de nationale enquêtes van het Bestuur van Waters en
Bossen, werden voor Vlaanderen middels een uitgebreide correspondentie
verder gedetailleerd en soms aangevuld. De aldus bekomen informatie werd
door ons kritisch bewerkt en in oe vorm van een rapport behandeld (1).
Ze bestaan zowel uit waarnemingen als uit opinies (samen een 30-tal),
gespreid over de periode 1950-1983, uiter~ard voornamelijk rond de
enquêteperiodes. Deze uit de eerste enquête zijn onvolledig gedocumenteerd en dan ook in bijna alle gevallen slechts als mogelijk betrouwbaar
hesehouwd. Deze uit de tweede enquête zijn redelijk gedocumenteerd en voor
ZO~3t de helft betrouwbare waarnemingen. De meeste waarnemingen werden
origineel verzameld. Ze werden slechts onder de vorm van verspreidingskaartjes gepubliceerd.

(1)

Rapport betreffende het enquêtewerk van Waters en ~ossen m.b.t. de
verspreiding van de otter. Lutra lutra (L.), in het Vlaamse Gewest,
door I. Metsu en K. Van Den Berge; intern rapport NCBR, 8p +
1 tabel, 1984.
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De gegevens van Troukens betreffen 21 waarnemingen uit Vlaanderen uit de
periode 1940-1975, op vier na alle uit de jaren '70. Ze werden origineel
verzameld door middel van een enquête. De waarnemingen werden kritisch
onderzocht op basis van de vermelde gegevens ;er gebeurden echter geen
controles in het veld. Ze zijn goed gedocumenteerd, met vermelding van
de naam en het adres van de waarnemer of de bron. De betrouwbaarheid
varieert, hoofdzakelijk met het type van de waarneming. Alle waarnemingen
werden vrij volledig gepubliceerd in 1981 en dan ook door nieuwe aangevuld.
Aanvankelijk (1973, 1975) waren ze slechts in verspreidingskaartjes
verwerkt.
De gegevens van Boschmans bestaan uit 21 waarnemingen, vooral uit
Vlaanderen, uit de periode 1935-1975. Ze zijn redelijk gedocumenteerd
en meestal betrouwbaar. Ze zijn verzameld via krantenknipsels, eigen
veldwerk en een kleine enquête en werden volledig gepubliceerd.
De gegevens van Kesteloot zijn naar zijn zeggen gebaseerd op het
museummateriaal van het ~BIN, toevallig toegestuurde berichten uit het
hele land en eigen waarnemingen. Het geheel bestrijkt de periode van het
begin van de eeuw tot 1980. Vermits de origineel verzamelde gegevens niet
beschikbaar zijn kunnen we ze niet bespreken. Ze werden gepubliceerd als
vaag aangeduide gebieden op een verspreidingskaartje.
De gegevens van Desmet bestaan uit gepubliceerd cijfermateriaal en enkele
verzamelde waarnemingen, resp. van het einde van vorige eeuwen recent.
De waarnemingen zijn goed gedocumenteerd, betrouwbaar en werden bijna
alle reeds gepubliceerd.
De gegevens van Libois voor Vla&nderen zijn zoals reeds vermeld
afkomstig van Troukens, waarbij ook diens later gepubliceerde waarnemingen
(1981) zijn verwerkt; ze werden telkens slechts gepubliceerd onder de
vorm van verspreidingskaartjes.
De gegevens van Criel werden door verschillende mensen verzameld in het
kader van de zoogdierenwerkgroep van de Wielewaaljongeren (later gefusioneerd in de Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming, JNM) en
van de Nationale Campagne Bescherming Roofdieren (NCBR). Ze bestaan uit
waarnemingen, cijfermateriaal en opinies, voornamelijk over Vlaanderen.
Het cijfermateriaal en een groot deel van de waarnemingen en opinies
werd verzameld via literatuuronderzoek en navraag bij vorige auteurs.
Daarnaast werden door enquêtewerk via het BRT-radioprogramma Postiljon
en eigen veldwerk nog een 30-tal waarnemingen origineel verzameld. Deze
dateren van het einde van de vorige eeuw tot recent en hebben een sterk
uiteenlopende volledigheid en betrouwbaarheid. Zo werden uit de 45
telefonische reacties op het radioprogramma slechts een 10-tal waarnemingen betrouwbaar geacht (4 oudere en 6 recente). Waarnemingen en
opinies uit literatuuronderzoek bleken in de verwerkte lijsten en fiches
zeer onvolledig en in de meeste gevallen met fouten te zijn overgenomen
(bovendien zonder bronvermelding). Het cijfermateriaal evenals de waarnemingen na 1975 werden gepubliceerd, de waarnemingen slechts in een
verspreidingskaartje. In de publicatie over de provincie Oost-Vlaanderen
(Criel et al., 1983), werden ook vroegere waarnemingen opgenomen;
deze zijn iets gedocumenteerd.
De gegevens van Holsbeek et al. zlJn deze van de zoogdierenwerkgroep van
de JNM, de NCBR, en het Bestuur van Waters en Bossen, en bevatten alszodanig geen nieuwe informatie. Zij zijn enkel gepubliceerd onder de
vorm van een verspreidingskaartje.
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1.3. Zelf verzamelde gegevens

1.3.1. Gebruikte methodes
De gebruikte methodes zijn : literatuuronderzoek, onderzoek van museummateriaal, enquêtewerk (o.a. navraag bij gepubliceerde gegevens) en veldwerk.
Vooreerst werd het bekende otteronderzoek (§1.2.) en de daarin vermelde
publicaties opgespoord, evenals inlandse standaardwerken over zoogdieren.
Deze laatste leverden slechts opinies op : de Selys-Longchamps (1842),
Deby (1848), Lameere (1895), Van den Eeckhoudt (1953). Voor Frechkop
(1958), zie § 1.2.3.
Vervolgens werd gezocht in alle beschikbare jagers- en visserstijdschriften evenals in tijdschriften van natuurliefhebbers en van professionele natuuronderzoekers. Waar op dit gebied belangrijke nationale
bibliotheken als de Koninklijke Bibliotheek Albert 1 en deze van het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in gebreke bleven,
konden we terecht in de interessante bibliotheek van Les Naturalistes
Belges en op de maatschappelijke zetel van de verenigingen Koninklijke
St.-Hubertusclub van België en de Société Centrale pour la Protection
de la Pêche Fluviale· Bij deze laatsten vonden we volledige collecties
van de belangrijkste jagers- en visserstijdschriften, met tientallen
tot honderden oude waarnemingen (1889-1955~ evenals cijfermateriaal
(1889-1940) : Chasse et Pêche (1882-heden), Pêche et Pisciculture, later
Le Pêcheur BeIge/De Belgische Visser -1890-heden) en het maan~hlad van de
Royal St.-Hubert Club de Belgique/Koninklijke St.-Hubertusclu~ van
België (1907-heden). Verder vonden we nog materiaal in aanwezige jaargangen van het Visschersblad (1900-1936), het Bulletin van de Fishing-Club
de Belgique (1928-1933), La Pêche Sportive (1938-1951) en de Jachttribuun
(1938-1963). Verschillende andere tijdschriften, waarin zeker nog waarnemingen stonden (La Vie à la Campagne, Gazette du Village, enz.) werden
echter ook daar niet bewaard. (1)
Wetenschappelijke tijdschriften en deze van natuurliefhebbers leverden,
behalve het reeds vermelde onderzoek (§ 1.2), nog een aantal aanvullende
gegevens op, vooral in Eliomys (1976-heden) en Mens en Natuur (1965heden) ; de rest is nogal verspreid. Als auteurs vermelden we :
Cremers (1929), Husson (1957), Van Wijngaarden en Van de Peppel (1964
en 1970), Houwen (1965, 1973), Rikkers (1965), Mertens (1972), Boschmans
(1975), Habay (1975), Desmet N. (1976), Lauwers (1976), Van der Straeten
(1975), Verhagen (1976), Smet (1977), Buise en Sponselee (1978), Desender
(1978), Troukens (1979,1982), Van Mierlo t·1. en J. (1979), Willocx (1979),
Gerenè (1980), Lippens(1980), Van de Velde en Mannaert (1980), Keymeulen
(1981), Onkelinkx (1981), Libois (1982 c, 1984), tv!aes (1982), Vercauteren
(198:), Warmoes (1982), Desmet J. (1983b), Zeevaert (1983), Van Remoortere
(1984), \hllockx (1984), Ooms (1985), Dewyspelaere en Stubbe (1985), Evrard
(1986), Desmet (1986 b en c), Berghmans et al. (1987), Stijnen (1987), Stubbe (1987). Verder vonden we nog slechts enkele werkjes en artikels waarin
de otter wordt behandeld, meestal zonder verspreidingsgegevens, behalve
enkele zeer oude waarnemingen (voor 1840) bij Pierron (1919, 1973), Theys
(1948) en Van den Abeele (1960) in heemkundige kringen.

(1)

Hierna volger.rl ".'Orden de tijdschriften 'Chasse Et Pêche', 'Pêche et
?isciculture', 'Le Pêcheur Relge' en 'La Pêche Sportive' veelal
aangegeven met de vol~ende afkortingen, respectievelijk: C et P,
P et P, LPB, en LPS.
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Museummateriaal werd gevonden in de R.U.G., helaas alles zonder vindplaats en datum, en bij de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde te
Antwerpen, wat enkele betrouwbare waarnemingen met vindplaats en datum
opleverde.
Enquêtewerk bestond vooreerst uit het verder zetten van de enquête begonnen
door de NeBR in 1983. Bij de rijksambtenaren die beroepshalve met de natuur
aan de waterkant te maken hebben, werd de dienst Bos- en Groenbeheer
reeds besproken onder § 1.2. Hierover werd een afzonderliik rapport
opgesteld.
Van de Dienst voor Muskusrattenbestrijding kregen we
naast een oude vangstrnelding uit Oost-Vlaanderen, uit West-Vlaanderen en
uit Limburg telkens drie vrij recente en (vermoedelijk) betrouwbare waarnemingen. Aangeschrevenna~-,jagers-en vissersverenigingen,brachten zo
goed als geen nieuwe meldingen binnen. Meer resultaat had een nieuwe oproep
via het-BRt-radioprogramma Service-telefoon, waarbij een twintigtal meldingen als (vermoedelijk) betrouwbaar konden weerhouden worden. Het grootste
deel ervan betrof vrij recente waarnemingen uit gans Vlaanderen ; een
aantal leverde interessante getuigenissen uit het verleden, verder ook
enkele gegevens van buiten Vlaanderen.
Het veldwerk bleef totnogtoe zonder succes. Het dient hierbij opgemerkt
dat deze kans- op succes bij geringe otterdensiteit (zoals dit voor
Vlaanderen thans het geval blijkt te zijn) ook zeer klein is. Inderdaad
-gebeuren inventarisaties in het veld aan de hand van de sporen (zichtwaarnemingen van een dier zelf zijn hoogst uitzonderlijk), met name deuitwerpselen en, in mindere mate, de prenten. Uitwerpselen worden door otters
immers aangewend om hun territorium te markeren, en daartoe op opvallende
plaatsen gedeponeerd. Het is evenwel bekend dat juist bij geringe populatiedichtheden dit markeergedrag nagenoeg vervalt (zie o.a. Broyer en Erome,
1982, Green et al. 1984), en daarmee ook de toepasbaarheid van deze
inventarisatiemethode. Het vinden van interpreteerbare prenten is een zeer
toevallige aangelegenheid en op zich als systematische inventarisatiemethode derhalve niet bruikbaar ; eventuele andere sporen (vraatresten,
wissels, ••• ) daarentegen bieden slechts een zeer geringe betrouwbaarheid.
Gezien deze feiten werd het veldwerk beperkt tot intensief speurwerk in
enkele (verondersteld) favoriete biotopen, en controle van meldingen overigens zonder succes dus.
1.3.2. Premiestatistieken
1. Het K.~. van 09.07.1889 voerde een premie in voor het verdelgen van
otters. Deze premie werd tweemaal verhoogd en tenslotte afgeschaft door
het K.B. van 24.09.1965. Om voor deze premie in aanmerking te komen
moest elke dode otter worden bestatigd in een officieel document, met
name een proces-verbaal opgesteld door de burgemeester .van de gemeente
op wiens grondgebied het dier werd gedood. Voor dit proces-verbaal werd
een geijkt model opgesteld (zie 2), met o.a. de wettelijk verplichte
vermeldingen, zodat het de volgende gegevens bevatte
- dat het dier in zijn geheel werd getoond (enkel de poot komen afgeven
was dus onvoldoende)
naam, voornaam, beroep en woonplaats (domicilie) van de premie-aanvrager
- gemeente, dichtsbijzijnde waterloop en toponiem van de vindplaats
- het al dan niet volwassen zijn van het dier en het geslacht;
- datum, uur en middel van de vangst.
Opmerking : Bij één gepubliceerde melding vonden we vermoedelijk een
verschil tussen de vindplaats en de gemeente waar de premie-aanvraag
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Zichtwaarnemingen in het veld zijn uiterst zeldzaam.
\

(Foto: Johan De Meester)
Uitwerpselen worden door otters aangewend om hun territorium te markeren, en worden daartoe op opvallende

plaatsen gedeponeerd.
(Foto: Johan De Meester)
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werd gedaan (1) : op 22.12.1925 werd een otter gedood in de kleine
rivier (of beek) van Cerfontaine. waarbij de poot werd overhandigd aan
de burgemeester van Flavion. Cerfontaine behoort tot de fusiegemeente
Cerfontaine en Flavion tot die van Florennes. Beide deelgemeenten liggen
ca. 20 km uit elkaar. Gezien de expliciete vermelding van de poot-overhandiging was dit waarschijnlijk een uitzondering.
2. Als letterlijke tekst van het proces-verbaal vinden bij Qui~vy (1907)
en Bierna (1949) (2) :
"L'an .•.• Ie (date de la pr~sentation de la Loutre). a comparu devant
nous. bourgmestre de la commune de ••.• province de ...• Ie sieur (nom.
pr~nom et domicile) porteur d'une Loutre tu~e. entière et couverte de
sa oeau, pour laquelle l'int~re~sé d~clare r~clamer la prime de •.. pr2vue
par l'arrêté royal du •••
La patte ant~rieure droite ci-jointe a ~t~ coup~e, en notre présence, à
la première articulation.
Cette loutre qui est (adulte ou non) du sexe ... a été prise (cours d'eau
Ie plus rapproché de l'endroit de capture) au lieu dit ... Ie (date de
capture ) à •.. heures du (rnatin ou soir) au moyen (engin de capture)
Signature de l'int~ressé
Signature du Bourgmestre.
3. Vermits deze formulieren zoveel gegevens bevatten was het van belang
te proberen ze zelf. of een verwerking daarvan, terug te vinden.
Zodoende kwamen we tot een reconstructie van de administratieve weg die
deze formulieren aflegden.
Het K.B. van 9.7.1889 vermeldt als modaliteiten
- Binnen de 24u. na de vaststelling diende de burgemeester het procesverbaal, de premie-aanvraag vanwege de ge~nteresseerde, en de rechter
voorpoot, afgesneden aan het lsre g~icht, op te sturen naar de Minister
van Landbouw (art.3).
- De aanvrager diende van de burgemeester een certificaat te krijgen
dat de premie aangevraagd werd en alle formaliteiten werden vervuld (art.4).
- De premie werd betaald in de loop van de maand volgend op deze waarin
het proces-verbaal werd opgestuurd (art.5).
- De Minister van Landbouw. Industrie en Openbare Werken was belast met
de uitvoering van het K.B. (art.6).
Naar we vernamen via Dhr. Simoens (Waters en Bossen, houtvesterij Gent)
zou deze procedure enigszins vereenvoudigd zijn in zijn praktische
toepassing. De gemeente zou de aanvrager meteen hebben uitbetaald en dan
zelf terugbetaald worden door h~t bevoegde Ministerie. Dit systeem brengt
mee dat de gemeente zelf een lijst bijhield met betrekking tot de otterpremies. In een reactie op een oproep in het BRT-programma Service-telefoon
vertelde Dhr. Jozef Hagen (72), oud-veldwachter van Poppel, dat dergelijk
register nog zou te vinden zijn in de gemeentehuizen van Ravels en Weelde,
waar hij zelf nog gewerkt heeft. De gemeentesecretaris en de burgemeester
van Ravels antwoordden ons desg~vraagd echter negatief. In Schoten
liep een Qnderzoekspoging van de plaatselijke Heemkundige Kring op niets
uit gezien veel van het archief van deze gemeente in een brand vernietigd

(1) C et P 43 (30) 504 en P et P 37 (1) 16.
g~néral adjoint des Eaux et Forêts, publiceerde
het in P et p. en V.Bierna, directeur van P et P herhaalde het in zijn
tijdschrift.

(2) Quiévy Prosper. garde
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werd. Anderzijds vertelde Dhr. Decap (Woumen) ons dat een door hem aangevraagde premie rechtstreeks met het Ministerie werd geregeld. Hoewel
we dus niet weten of deze vereenvoudigde procedure overal toegepast werd,
is het gemeente-archief wel een mogelijke bron van gegevens.
Dit vermoeden is recent bevestigd door het onderzoek van Stijnen (1987)
voor de gemeente Geel. De door hem ontdekte bron betreft het register
van de uitgaande briefwisseling, waarin bij de brieven m.b.t. de otterpremies een aantal essentiële gegevens als summiere vermeldingen werden opgetekend. Voor de periode 1889 t.e.m. 1921 werden daarbij 94 premie-aanvragen genoteerd. Het register vermeldt de datum van aangifte,
en in ruim de helft van de gevallen ook de naam van de aangever, soms
met opgave van diens woonplaats. Gedetailleerdere informatie ontbreekt,
op een paar gevallen na, waarbij hetzij het beroep van de otterdoder,
hetzij het geslacht en/of de leeftijd van de gedode otter eveneens werd
opgetekend. Analoog opzoekingswerk m.b.t. latere periodes (1922-'26,
1929-'30, 1934-'36, eind 1945-'47) leverde geen enkele ottermelding
meer op.
Hoewel via deze bron heel wat belangrijke informatie verloren is gegaan,
(zo o.m. de gegevens m.b.t. de gewicht / lengte / geslacht / leef tijdverhoudingen), blijkt het onderzoek ervan wel de moeite te lonen o.w.v.
de aangiften zelf. Het raadplegen van dergelijke bronnen is evenwel bijzonder arbeidsintensief en als zodanig voor systematisch onderzoek niet
haalbaar. Een mogelijkheid ligt in het stimuleren van heemkundige kringen tot analoog opzoekingswerk als dat van Stijnen (o.c.). Uit de aard
van de zaak zal, desgevallend, integratie van de onderscheiden onderzoeksresultaten slechts na verloop van meerdere jaren mogelijk zijn.
Overigens is het te verwachten dat het betreffend materiaal niet in alle gemeente-archieven tot op heden bewaard en/of toegankelijk en consulteerbaar is (cf. de hoger vermelde onderzoekspoging te Schoten). Het is
in dit verband ook opmerkelijk dat in het archief van Geel vanaf 1922
niet één aangifte meer schijnt terug te vinden te zijn (cf. hoger), hoewel de dieren er nog steeds voorkwamen en vervolgd werden,zoals uit andere bronnen is gebleken. ~Iogelijks ligt een verandering (vereenvoudiging) van de aangifte-procedure hiervan aan de basis, of begonnen andere belangen en overwegingen een rol te spelen zodat weinig of geen premies meer werden aangevraagd (zie verder).
4. Op het Ministerie van Landbouw, Dienst Bos- en Groenbeheer (vroeger
Bestuur van Waters en Bossen), bleek het archief over de otters volledig
verdwenen te zijn. Vermoedelijk is het niet doorgegeven aan het eigen
archief (bibliotheek), noch aan het Rijksarchief, maar vernietigd (versnipperd). Volgens Dhr. Inspecteur-Generaal M.Goossens gebeurde dit
"overeenkomstig de algemene onderrichtingen" (1). Dit is ook de stellige
mening van de eerst-aanwezende ingenieur, hoofd van dienst voor het Vlaamse
Gewest, Dhr. S.Tys, evenals van zijn collega voor het Waals Gewest. Zo
zouden ook de overeenkomstige archiefonderdelen in de buitendiensten zijn
vernietigd. In de houtvesterij van Gent werd nog een bundeltje aangetroffen
met de omzendbrieven over de wetteksten en één model van een proces-verbaal.
Elders moet dit nog worden nagegaan.
In de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw herinnerde de verantwoordelijke, Dhr. Van Remoortel, zich niets met betrekking tot een archief
over otters. De enige mogelijkheid daar zou nog liggen in zeer oude, nietge{nventariseerde archiefbundels. Ook in het Rijksarchief bestaat geen

",

'!

(1) Brief van 28.12.1982 : "Overeenkomstig de algemene onderrichtingen
werden de stukken bttreffende de toekenning van deze premies niet
bewaard."
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bundel over otters. Daar bèstaat nog een kans dat het een niet-benoemd
deel vormt van andere bundels.
In het Bestuur van de 'Algemene Diensten, waar men zich met de financiën
van het Ministerie van Landbouw bezig houdt, wordt door Dhr. Jacquemin
bewaring van otterpremiestukken,1.litgesloten, gezien dergelijke detailformulieren na een verjaringstermi;Jh van ,5 en uitzonderlijk 20 à 30 jaar
worden vernietigd. Ook in de financiële boekhouding is niets terug te
vinden, daar er geen aparte rubriek over otterpremies bestond.
5. In het Nationaal Instituut'~cjÓ'r':d~è"'Statistiekwerden dergelijke
sta tistieken niet verzamel,<;l: a'f' 8êp~bliéèerd. Maand- en Jaaroverzich ten,
evenals veel afzonderlijke:~eidiIJgeh;werden vooral gepubliceerd in de
tijdschriften Chasse et Pêêhé~(18&2-heden) en Pêche et Pisciculture
(1890-heden). Daarnaast vi:Qden "\fe 'nóg heÉü wat afzonderlijke meldingen
in het. tijdschrift van <;leJ{orii;i{klijkeSt.-Hubertusclub van België
(l907-heden), waarbij wel1ichtp,okmeestal: de premie werd aangevraagd
(vele komen overeen met deZè1.litPêêÎ1eiet Pisciculture). Al dit materiaal
is echter vrij onvolledi:g. "
"
In het januari-nummer v~m 1953v'anPêche et Pisciculture (wat inmiddels
hetzelfde is geworden als Le'Pêcheut BeIge), wordt echter ook een oproep
gedaan om dubbels van de offièiëleproces-verbalen door te sturen naar
de vereniging, alsook naar de tw~e'andere verenigingen die aanvullende
premies uitreikten en naar de Administratie van Waters en Bossen.
De bedoelde verenigingen zijn-,
,
- La Société Centrale pour laProtection de la Pêche Fluviale en
Belgique (Rue de Wynants, 33, raoo Brussel)
- L'Union des Pêcheurs de l'Ourthe et de l'Amblève (Rue Saint-Remy 7,
4000 Liège)
- Association Li~geoise desPêcheuts à la Ligne Crue du Pont, (Herstal)
Enkel de eerste, overkoepelende vereniging komt in aanmerking voor
gegevens uit Vlaanderen. De huidige verantwoordelijke, Dhr.Balzat,
verklaarde ons echter dat het grootste deel van de archieven vernietigd
werd naar aanleiding van de verhuis van het secretariaat uit de Place
St.-Jacob 1, eind de jaren '50.
Verder vinden we in het februarinummer van 1939 ~an La Pêche Sportive,
dat de 'Amicale des'Pêcheurs de là Lemme et de la Lesse'(siège à Rochefort)
eveneens premies toekende. Deze premies werden ingesteld bij anonieme
beslissing van de Algemene Vergadering van de Amicale in 1937.
In het aprilnummer van 1942 van La Pêche Sportive vinden we tènslotte
dat ook de 'Association nationale beIge du lancer' besloten heeft premies
toe te kennen 'à tous ceux qui détruiront ces animaux nuisibles'.
De eerste premie werd toegekend aan Waldor Magerat voor een otter gevangen
op 27.2.1942. Bij de mogelijke opvolgers (volgens Dhr. Balzat) van
deze vereniging, met name de ~Casting Club de Belgique' (Rue P.Van de
Voorde 44, 1070 Brussel), bleef een vraag naar eventuele archiefgegevens
over de premie ónbeantwoord.
6. We besluiten dus dat, op zijn minst wat Vlaanderen betreft, er geen
mogelijkheid bestaat ,om tot een volledig overzicht te komen met betrekking tot de gedode otters in het kader van het premiestelsel. Mogelijks
kan via uitgebreid en duurzaam onderzoek van gemeente-archieven hierover op te~mijn meer aan het licht worden gebracht. Thans zijn we echter aangewezen op het fragmentarisch materiaal in de vermeldè tijdschriften: het enige dat ons voorlopig nog enige reconstructie kan
toelate,n over het aantalsverloop en de verspreiding van de gedode otters ,in ons land.
'
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Jachtwachter W. Magerat, poserend met de otter gevangen
te Lessive (prov. Namur) op 27/2/1942.
Bron : foto van de Société Centrale pour la Protection
de la Pêche fluviale en Belgique, gepubliceerd in
_ het maandblad van de Royal St.-Hubert Club de
Belgique 34 (4) : 31, 15/4/1942, en 35 (7) : 103,
15/9/1943.
_ La Pêche Sportive 12 : 5, april 1942.

1.4. Kritisch bronnenonderzoek

1.4.1. Onderlinge vergelijking van de waarnemingen en de opinies
Vooral de waarnemingen na W.O. 11 werden dikwijls erg onvolledig
gedocumenteerd en/of met vage aanduidingen overgeleverd. Heel wat
energie werd besteed aan het kritisch vergelijken van de waarnemingen,
waarbij behalve de onvolledigheden soms ook tegenstrijdigheden een
hinderpaal vormden. We stelden in enkele gevallen vast hoe uit één
originele waarneming via verschillende wegen en onderweg ook enkele
'aanpassingen' verschillende meldingen konden ontstaan. Een klassiek
voorbeeld betreft de meldingen van het voorkomen van otters te Woumen
aan de Blankaart in 1972 en 1975 (zie rapport I).
De gegevens uit de enquêtes van Waters en Bossen werden uitgebreid
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onderling vergeleken en besproken in het reeds vermelde rapport (1).
Enkele inconsistenties werden vastgesteld, zoals waarnemingen die na
navraag niet werden bevestigd terwijl soms andere werden opgegeven.
We confronteerden de bronnen zoveel mogelijk met de onvolledige en soms
tegenstrijdige informatie in de hoop bepaalde problemen te kunnen oplossen en ook meer gegevens te bekomen. Dit was van groot belang gezien
het verspreidingsbeeld uit de periode na W.O.II op een eerder gering
aantal gegevens steunt. Slechts weinig brieven werden beantwoord.
Bij de oudere gepubliceerde waarnemingen in de tijdschriften kon door
onderlinge vergelijking in heel wat gevallen bevestiging en/of aanvullingen (soms een kleine correctie) worden bekomen. Daarbij bleek alle
aanvullende informatie (vb. naam van de waarnemer, van zijn vereniging,
van zijn baas, enz.) soms van belang. In een klein aantal gevallen werd
ook een 'overgeleverde' waarneming door een dergelijke bron bevestigd
of gepreciseerd. Voor de onderlinge vergelijking van de opinies, wordt
verwezen naar de specifieke materies waarop ze van toepassing zijn.
1.4.2. Onderlinge vergelijking van het cijfermateriaal
Wat het gepubliceerde cijfermateriaal betreft, stelden we in enkele
gevallen verschillen vast in de opgaven en soms fouten in de tabellen.
Bij het kiezen van een cijfer voor de verdere verwerking hebben we ons
laten leiden door de volgende principes :
- We nemen aan dat het eerste cijfermateriaal dat gepubliceerd wordt na
de feiten onvollediger kan zijn dan latere cijfers (wegens bijvoorbeeld
later binnengekomen premie-aanvragen en correcties).
- Bij verschillen tussen een tabel en gedetailleerde opgaven in een
lijst, nemen we deze laatste aan als het meest betrouwbaar, tenzij het
gaat om het totaal aantal otters.
- In tabellen worden alle mogelijke controles uitgevoerd. Indien dat
geen uitsluitsel geeft wordt gekeken naar mogelijke leesfouten, of wordt
vertrokken van de detailgegevens.
Hieronder geven we een lijst van de betwiste gevallen en de gemaakte
keuzes (onderlijnd) :
- 1889
bron
e et
e et
e et
e et
P et

P ~ (37) 334 (15/6/1890)
P 9 (9)
82 (30/11/1890)
P 10(20) 162 (14/2/1892)
P 12(17) 139 (21/01/1894)
P I (4) 67-80(4/1896)

Heneg.
20
23
25

W.-Vl.
15
15
15

Namen
23
23
23

23

18

25

jaar
193
196
196
196
191

Het getal 25 voor Henegouwen in e et P 10 (20) wordt aanzien als een
drukfout. De getallen 18 en 25 voor respectievelijk West-Vlaanderen
en Namen zijn de laatste gepubliceerde ; het jaartotaal daar wordt
aanzien als een drukfout, en fioet 201 zijn in plaats van 191.

(1) Rapport betreffende het enquêtewerk van Waters en Bossen m.b.t. de
verspreiding van de otter, Lutra lutra (L.), in het Vlaamse Gewest,
door I.Metsu en K. Van Den Berge; intern rapport NeBR, 8p + 1 tabel,1984.
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- augustus 1890
bron
Lux.
aug.
1890
C et P 2. (9) 82 (30/11 / 1890)
8
32
P et P 1 (6)
3 (12/1890)
8
32
C et P IQ (20)162 (14/02/1892)
386
C et P 11 (17)139 (21/01/1894)
32
386
P et P 2 (4) 67-80(4/1896)
3
27
381
De gekozen getallen zijn de laatst gepubliceerde.

Lux .1890
40
35

- juli 1892
bron
juli
C et P 11 (1) 3 (2/10/1892)
42
C et P 12 (17)139(21/01/1894)
43
P et P 7 (4)67-80(4/1896)
43
Het gekozen getal is het laatst gepubliceerde.
- september, oktober, december 1893
bron
sept. okt. dec.
C et P 11 (17) 139 (21/01/1894)
30
12
24
P et P 2 (4) 67-80 (4/1896)
24
14
27
De gekozen getallen zijn de laatst gepubliceerde.

1893
289
288

- november 1898
november
bron
Luik Limburg Namen
2
3
24
C et P 12 (14) 217 (1/1/1899)lijst C et P 12 (14) 217 (1/1/1899)tabel 3
T
1
24
De gekozen getallen zijn deze van de detailgegevens in de lijsten.
- januari, februari 1913 (1)
bron
januari
februari
maart
P et P ~ (4) 6S-66 (lS/2/1913)lijst 12(8m,4v)
F et P 2Lf(11) 181-182 (1/6/1913) lijst
16(9m, 6v, I?) 11 ( 8m , 2v, I?)
P et P 12 (7) 119 (4/1914)
tabel ~(9m,Sv) ~(7m,7v)
1l(8m,3 v )
Het gekozen getal is het laatst gepubliceerde (totaal).
Bij nazicht van de tabellen in het rapport van 1896 (Maes, 1896) blijken
er eveneens fouten in te zijn geslopen :
- Het cijfer 5 voor Namen, februari 1894 in de tabel voor Namen is o.i.
een drukfout en moet 3 zijn, wat overeenstemt met zowel het kolomtotaal
(jaartotaal voor 1894) als het rijtotaal (maandtotaal over de jaren
1889 tlm 1895).
- In de tabel van de gedode otters per provincie en per jaar is het
jaartotaal voor 1889 foutief: 191 in plaats van 201, evenals dat voor
1893 : 298 in plaats van 288.
Het algemene totaal over de jaren 1889 tlm 1895 blijft hierbij ongewijzigd.
In de verschillende publicaties waarin tabellen uit het rapport van Maes
opnieuw werden afgedrukt is dit op een foutieve manier gebeurd (zie
Desmet) of werden nieuwe fouten ingevoerd bij een poging om deze van
~Iaes te verbeteren (zie Criel) :

(I)

'm'

= mannelijk

ex., 'v'

vrouwelijk ex., '?'

= geslacht

onbekend.

,tAL,

f
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- In de publicaties van Desmet (1982 en 1983a) zlJn de jaartotalen voor
Limburg vervangen door een herhaling van deze van Luxemburg. Daardoor
zijn alle jaartotalen foutief, evenals de % die het relatieve aandeel
van de provincies weergeven, en het algemene totaal.
- In de publicaties van Cri el (1983b en 1984a) werd de fout van Maes
in het jaartotaal van 1889 verbeterd (201 in plaats van 191), maar
worden daarentegen nieuwe fouten ingevoerd. Het getal voor Henegouwen
in 1893 wordt van 28 aangepast naar 38, zodat het foutieve jaargetal
van 11aes, namelijk 298 in plaats van 288, 'klopt', maar ook het totaal
voor de provincie Henegouwen over 1889 tlm 1895, evenals het algemene
totaal met 10 eenheden moest worden aangepast (verhoogd).

-------------------'"
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2. Representativiteit van de betrouwbare gegevens
2.1. De gegevens over gedode otters

2.1.1. Statistisch materiaal over het premiestelsel
2.1.1.1. Bekendheid van het premiestelsel
De bekendheid was wellicht geen probleem. De wet werd bekend gemaakt via
de administratieve weg : via de provincies en de gemeenten, waarbij deze
laatste werd opgedragen op de hun geëigende wijze de propaganda te verzorgen. Verder werd ook het ambtenarenkorps van Waters en Bossen ingeschakeld. Daarnaast vestigden vrijwel alle jagers- en vissersverenigingen
via hun tijdschriften de aand~cht op het bestaan van de premies gedurende
de gehele periode en ze b~~le~toonden de noodzaak.om het dier uit te roeien.
Vooral in de tijdschriftenChasseet Pêche en Pêche et Pisciculture werd
er vrij regelmatig en dikwijls uitvoerig op teruggekomen en werden de
resultaten opgevolgd en becommentarieerd. In het januarinummer v.an 1953
van Pêche et Pisciculture(of Le Pêcheur BeIge) wordt nog de nadruk
gelegd op het belang van~et kenbaar maken van elke vangst teneinde
de uitroeiingscampagne beter te kunnen volgen. Zo wordt, zoals reeds hoger
is aangehaald, gevraagd het proces-verbaal.in viervoud aan te vragen en
ZO'1el door te sturen aan de Administratie van Waters en Bossen als aan
de drie vissersverenigingen die aanvullende premies uitreikten. Ook uit
het grote aantal beroepen van de aanvragers en uit de grote verscheidenheid
aan verdelgingstuigen kunnen we afleiden dat zowat iedereen de weg kende
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naar het bekomen van de premie. Jachtwachters en beambten van Waters
en Bossen bleven een minderheid, zeker in het begin (16% op 214 premies
in 1889 (1)). Er waren veel dagloners bij, landbouwers, en verder
alle mogelijke beroepen zoals smid, priester, enz. De personen die ooit
otters gedood hebben en rtoor ons werden gelnterviewd bleken alle op
de hoogte van het premiestelsel.
~~l~l~~~_~~~8!~!~_~~~_~~_~~~8~!~~

Een eerste aspect is de grootte van het premiebedrag. Bij het instellen
van de premie (K.B. 9.7.1889, B.S. 12.7.1889) bedroeg dit 10 BF, een
bedrag dat later werd verhoogd tot 40 BF (K.E. 16.6.1937, B.S. 30.6.1937),
en tenslotte tot 100 BF (~.R. 23.2.1950, B.S. 8.3.1950). Daarenboven
werden door de vissersverenigingen nog aanvullende premies verstrekt bij
voorlegging van het officieel attest. De overkoepelende Société Centrale
(pour la Protection de la Pêche Fluviale en Belgique) verhoogde haar
aanvankelijke premie (grootte en ingangsdatum onbekend) vanaf 1937 tot
respectievelijk 20 BF voor een jonge otter en 25 RF voor een volwassen
otter (2). Ook de regionale vissersverenigingen hadden dan nog eigen
premies, namelijk L'Union des Pêcheurs de l'Ourthe et de l'Ambl~ve :
50 BF (ingangsdatum onbekend) (Bierna, 1949), wat rond 1950 verhoogd
werd tot 100 RF (3), en de Association Liégoise de Pêcheurs à la Ligne
(bedrag en ingangsdatum onbekend) (3). De Amicale des Pêcheurs de la
Lamme et de la Lesse kende premies toe die progressief verhoogden
volgens het aantal: 25 EF voor de eerste, en 50, 100 en 150 BF voor
respectievelijk de 2e, 3e en 4e otter vanaf 1937 (J.V., 1939). Tenslotte vonden we nog dat ook de kleinere nationale vereniging
Association Nationale BeIge du Lancer eveneens premies toekende, vanaf
1942 (bedrag onbekend) (4). Daar bovenop kwam dan soms nog een premie
van de huurder van het visrecht. Reeds O.B. (1910) maakt daar in zijn
artikel melding van en schatte het bedrag voor die tijd op 20 BF, wat
we ook terugvinden bij een vangstrnelding van 1905 (5) en een andere
van 1925 (6). Deze bedragen zouden moeten worden vergeleken met een
arbeidsinkomen in plaats van met de huidige waarde, zoals Kesteloot(1980)
deed (7). We hebben daarover een paar aanwijzingen, ons medegedeeld
door Dhr. Daeleman (Rijksarchief Brussel). Het gemiddeld inkomen van
een arbeidsgezin in Brussel bedroeg 3,14 BF per dag in 1890, 2.95 SF
per dag begin 1900 en 4,731 BF/dag in 1910. Tussen 1910 en 1930 vernegenvoudigde dat. We kunnen dus stellen dat het premiebedrag aanvankelijk, tot de jaren '30 de moeite loonde om op te vragen. In juli
1930 wordt dit tegengesproken in het 'Bulletin du Fishing Club de
Belgique' : "nous estimons que dans des cas de l'espèce, Ie prix de la
peau constitue une rénumération suffisante pour la peine que se sont donnée
ces chasseurs d'occasion. Nous ne parlons pas de la prime accordée par
Ie Gouvernement, car, celui qui voudrait l'obtenir -dix francs Monsieurdépenserait plus en frais divers pour remplir les formalités."
Een tweede belangrijk aspect is dus de opbrengst van de pels. Maes
stelde in 1896 dat de pels van de inlandse otter slechts een waarde
had van 10 à IS BF, in tegenstelling tot de zeeotter van Kamtchatka
(1) Anon.I889 g

(2)
(3)
( 4)

(5)
(6)
(7)

op 132 premies: groot aantal landbouwers, dagloners,
private jachtwachters en weinig beroepsjagers.
Anon 1890 a
op 214 premies: 4 ambtenaren, 31 private jachtwachters,
rest andere beroepen.
P et P 48 (6) 140
LPB 5 (1) 18
Lffi 12 (4) 5
Volgens zijn verhaal in Boschmans 1981 bkreeg Jomme de garde van de
eigenaar Dhr. Van Tilt 20 SF bovenop de 10 BF van het gouvernement.
Volgens C et P 43 (30) 504 en P et P 37 (1) 16 kreeg de private wachter
voor zijn vangst 10 RF premie, 20 BF van de eigenaar en 125 BF voor de pels.
De ...' aarde van 10 BF in 1889 werd door hem voor 1980 bepaald op 200 BF.
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die tot 100 BF en meer kon opbrengen. Dit wordt bevestigd in het hoger
aangehaald artikel van O.B. (1910) : de pels krijgt in de winter zijn
volle waarde, namelijk 10 à 15 BF. Voor 1912 vinden we al een waarde van
20 à 25 BF in alle seizoenen (Denin du Courval, 1912), en in 1926 wordt
een pels verkocht aan 125 BF (1), dus ook een vernegenvoudiging ten opzichte van 1910. In het laatste geval betrof het een exemplaar waarvan
de rechter voorpoot bij het eerste gewricht was afgesneden. Dit lijkt het
argument te weerleggen "dat het premiebedrag de moeite niet loonde om
een aangifte te doen, gezien het ongeveer overeenkwam met de waardevermindering door deze verminking" (2 ). Desmet (1983) veronderstelt echter
wel dat men "naar alle schijn ••• de staatspremie dus reeds na korte tijd
links (liet) liggen voor de veel aantrekkelijker prijzen van de bonthandelaars" "tot ruim na de Tweede Wereldoorlog". Ook het reeds vermelde citaat
uit het Bulletin du Fishing Club wijst in die richting, evenals de resultaten van het opzoekingswerk in het gemeentelijk archief van Geel
(cf. hoger). Enkele oud-otterdoders uit de streek van Diksmuide bevestigden ons desgevraagd uitdrukkelijk dat zij de premie liever niet aanvroegen omdat zij er de pels door zouden beschadigen. Zo zou volgens
dhr. P. Deceuninck het de algemene gewoonte zijn geweest de dieren te
verkopen aan bonthandelaars; het laten opzetten zou slechts in weinig
gevallen gebeurd zijn. Door hem werden prijzen genoemd van 700 BF en
1300 HF (in ca. 1935-'40) voor twee volwassen otters met een enigszins
afwijkende kleur (met name grijs i.p.v. bruin). In de door ons geziene
pelzen ontbreken de poten, zodat het ons niet duidelijk is waarop deze
idee van waardevermindering slaat. Dhr. Stijnen uit Geel daarentegen
haalde ons een getuigenis aan betreffende een otterpels, vermoedelijk
van een juveniel exemplaar, die geheel (d.i. mét de poten eraan) tot
bontsjaal werd verwerkt. Het aangehaalde voorbeeld uit 1926 bewijst
evenwel dat er geen tegenstelling hoefde te bestaan tussen het bekomen
van de staatspremie en het verkopen van de pels. We hebben daar trouwens
nog een voorbeeld van, namelijk van dhr. Porigneaux uit Eprave die in
1939 de premie van 40 BF bekwam en de pels eveneens verkocht (J.V.,
1939). We kunnen echter wel besluiten dat voor heel wat otters, en in
bepaalde streken (IJzerstreek) waarschijnlijk voor de meerderheid, geen
premies werden aangevraagd.
Een derde aspect betreft de investering die men moest doen (voornamelijk
in vangwerktuigen) om de dieren te bemachtigen. Zo kon het premiebedrag
worden aangewend om deze kosten terug te verdienen. Voor 1889 vonden we
verschillende prijzen voor ottervallen, variërend volgens het type,
tussen 10 en 15 BF (3). In 1892 wordt opgemerkt dat het vangen van
otters niet erg lonend is gezien een val 30 BF kost, en dat de premie
dan ook moet worden verhoogd (4). In 1894 wordt daarop geantwoord dat
de premie blijkbaar voldoende is gezien de behaalde resultaten (Anon.,
1894). Voor 1910 tenslotte vonden we nog een vermelding dat een otterval
van de firma Lane (de meest aangeprezen vallen) 4,35 BF kost (O.B.,1910).
Ze werden dus goedkoper. Echter moet daarbij worden bedacht dat best
meerdere vallen werden uitgezet. Overigens vinden we over die tijd meerdere berichten dat er door sommigen heel wat vallen werden gebruikt. Op
die manier nam de vangstkans natuurlijk toe, zodat de kosten des te
gemakkelijker werden gerecupereerd.

(1) C et P 43 (30) 504.
(2) C et P 56 (39) 3 : het premiebedrag bedroeg in 1939 40 BF en de

waardevermindering werd geschat op 40 tot 50 BF.
(3) Anon.1889 b : C et P 7 (42) 411-413.
(4) C et P 11 (10) 81.
-
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2.1.2. Waarnemingen van gedode otters
Gezien het overgrote deel van deze waarnemingen uit drie belangrijke
tijdschriften stamt, bekijken we eerst het betreffend publicatiebeleid
en mogelijke selectiecriteria.
Het publicatiebeleid blijkt per beschouwde periode nogal te verschillen.
In de tijdschriften Chasse et Pêche en Pêche et Pisciculture wordt
respectievelijk vanaf 1889 en 1896 tot ongeveer 1920 geregeld nieuws
gebracht in het kader van het premiestelsel : naast statistieken ook een
aantal lijsten met de gedode otters per maand. Losstaande meldingen zijn
niet zo talrijk. Vanaf 1920 daarentegen vinden we vrijwel uitsluitend
losstaande meldingen : in Chasse et Pêche nog steeds zeer weinig, in
Pêche et Pisciculture tot 1955 echter met vrij grote regelmaat. Het
tijdschrift van de RSHCB (St.-Hubertusclub) bevat slechts losstaande
meldingen, enkel in de periode 1927-1955.
Selectiecriteria met betrekking tot de aard van de waarnemingen lijken
er niet te zijn gehanteerd. Uiteraard staat dikwijls vermeld of de
staatspremie (aanvankelijk, Chasse et Pêche) of de eigen premie (later,
Pêche et Pisciculture) werd toegekend, maar andere waarnemingen zullen
wel niet zijn uitgesloten, vermits op de eerste plaats het doden van
otters zelf van belang was. De waarnemingen zijn echter niet systematisch
verzameld, al werd er bijvoorbeeld door Pêche et Pisciculture wel naar
gevraagd. Het doorgeven van informatie berustte klaarblijkelijk op toevallige correspondenten of locale informanten. Zo zijn er van de 94
aangiften van een otterdoding te Geel voor de periode 1889 - 1921 (gemeentelijk archief) slechts twee gepubliceerd in Pêche et Pisciculture.
Deze beide gepubliceerde dodingen gebeurden daarbij door de zelfde persoon, met slechts enkele weken tussentijd. Van de vier voorgaande dodingen door dezelfde persoon wordt geen melding gedaan. De RSHCB vermeldde vrijwel alleen successen van jachtwachters, vaak binnen het kader van de vaste rubriek 'Vangstresultaten' van alle 'schadelijke'
soorten.
Wat de landelijke spreiding betreft bevatten de drie tijdschriften zowel
waarnemingen uit Vlaanderen als uit 'Jallonië. Enkel het tijdschrift
Pêche et Pisciculture voor de periode 1920-1955 komt echter eventueel
in aanmerking als mogelijke afspiegeling van de spreiding der gedode
otters, gezien het aantal en de regelmaat der gepubliceerde losse waarnemingen.
Wanneer we de ons bekende losse waarnemingen vergelijken met het schaarse statistisch materiaal uit deze periode, d.i. na 1920, dan blijken aantallen en landelijke spreiding van de losse waarnemingen niet representatief te zijn, al verbetert het beeld naar W.O. 11 toe. Voor Walloni~
beschikken we vanaf 'v.O. 11 niet over andere bronnen dan de drie tijdschriften. Wat Vlaanderen betreft zijn daarentegen veeleer die andere
bronnen van belang en worden slechts door de RSHCB nog enkele waarnemingen gepubliceerd.
Als controle op de representàtiviteit van de losse waarnemingen hebben
we nog de meldingen van het doden van meerdere otters op eenzelfde
plaats of door eenzelfde persoon, waarbij kan worden nagegaan in hoeverre daarvan exemplaren voordien ook afzonderlijk werden gemeld. Dit
blijkt normaal wel het geval te zijn; het aantal 'ontbrekende' otters
is echter zelden gering. In Vlaanderen vonden we nog twee, gevallen rond
1940 waarbij meerdere otters gedood werden ; in Hallonië zijn het er
meer, zelfs nog in de jaren '50. Opmerkelijk is daarbij voor Vlaanderen
de melding met betrekking tot Kasterlee, langs de Kleine Nete, waarbij
ons voor het begin van de jaren 40 het vangstcijfer van 80 exemplaren

22

in S jaar werd genoemd, waarvan ons geen enkele via een andere bron
bekend werd. Overigens werden slechts in een relatief klein aantal gevallen afzonderlijke waarnemingen door andere bronnen bevestigd
(voorbeeld: Diepenbeek, 1925 - zie Rapport I).
2.1.3. Conclusies
Het beschikbare statistisch materiaal is met betrekking tot de beginjaren van het premiestelsel, vermoedelijk tot in de jaren '30 en wellicht tot rond ~~.O.II, een betrouwbare maatstaf van het aantal gedode
otters. Daarbij nemen we aan dat het premiebedrag tot dan hoog genoeg
was om aantrekkelijk te zijn en het noodzakelijk afsnijden van de rechtervoorpoot geen noemenswaardige waardevermindering van de pels tot gevolg
had.
\\at de betrouwbare waarnemingen betreft geven alleen de gepubliceerde
lijsten van gedode otters per maand een werkelijk betrouwbaar beeld
van aantallen en landelijke spreiding.
Vanaf \~.O.II moeten we ons een beeld vormen aan de hand van losse
waarnemingen uit allerlei bronnen. Dit beeld is vermoedelijk slechts
redelijk betrouwbaar wat de grote lijnen aangaat : grootte-orde van
de gedode aantallen en localisatie van de belangrijkste gebieden.
Nauwkeuriger interpretaties steunen op een eerder wankele basis.
2.2. Representativiteit van de gegevens m.b.t. de stand

2.2.1. Aard van de foutenbronnen
Een eerste reeks fouten kan voortvloeien uit een ongelijke vervolg in 8 s intensiteit. Zo zou het aantal gedode otters niet zozeer het aantal
aanwezige otters kunnen weerspiegelen, dan wel de hevigheid waarmee
de uitroeiingscampagne gevoerd werd, zowel in de tijd als in de ruimte.
\~e behandelen daarbij het gebruik van de diverse vervolgingsmethodes,
de verspreiding van de ottervangers, de handigheid die van hen werd
gevergd en de aandacht die het verdelgen van otters kreeg.
Een tweede reeks interpretatiefouten kan ontstaan via het gedrag
van de otters zelf : in hoeverre ze zich gemakkelijker lieten doden
volgens de densiteit van voorko~en, volgens het seizoen, het geslacht
en de leeftijd.

2.).2. Vervolgingsintensit~it in ruimte en tijd.
Een eerste aspect daarbij wordt gevormd door de vereiste vaardigheid
om otters te doden. Het belangrijkste middel met name klemmen, vergde
ongetwijfeld een zorgvuldige techniek. Dat vinden we steeds terug in
de gespecialiseerde uiteenzettingen daarover. Zo vermeldt Quiévy (1907)
'Ie sens de l'ouie
de la vue et de l'odorat sont très développés
ce qui lui permet d'éviter avec habileté les pièges qui lui sont
tendus. I Het kwam er dus vooral op neer de vallen op de juiste plaats
aan te brengen, op het juiste moment en geen visuele of reuksporen
achter te laten.
Volgens Orion du Chapois (1959) (1) speelt vooral de geur een rol bij
het al dan niet mijden van vreemde voorwerpen, en is het vermijde~ van
menselijke geuren en van de geur van roest derhalve de essentiele voorwaarde om succes te hebben. Philipon (2) stelt in 1952: 'De toutes
Drion du Chapois. 1959 : C et P 12 (3) 14.
(2) In 'Le Piégeage moderne'. geciteerd in C.P., 1952.

(1)
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façons • prendre une loutre constitue un brevet de capacité qui reste
l'apanage de certains spécialistes, Ie plupart du temps très patients
et très observateurs'. Toch moet de vereiste handigheid ook niet worden
overdreven, cfr. ' ••. les piégeant, ce qui nIest pas trop difficile
avec les bons pièges de Lane (1). In de vangstmeldingen waarover we
béschikken gaat het trouwens om een groot aantal personen en dus niet
om een klein specialistengroepje. Niet zelden werden ev~nwel meerdere
otters gevangen door dezelfde personen maar meestal betreft dit een
klein aantal (of bijv. 1 - 2 per jaar), en bovendien dikwijls dezelfde
plaats. De meer volledige archiefgegevens uit Geel (Stijnen, 1987) bevestigen dit beeld: Steurs, 14 ex. van 1889 - 1906; Vangeel, 7 ex. van
1906 -1911; Peeters, 6 ex. van 1909 - 1913; Vanuytsel, 5 ex. van 1891 1910. Dus meestal niet één per jaar. Slechts in een beperkt aantal gevallen werden werkelijk grote aantallen in een relatief korte periode door
dezelfde persoon buitgemaakt. Aldus bijv. 40 ex. in 3 jaar in het Chateau des Croisettes, vermoedelijk te Suxy (Lux.), in 1885-1888 (2);
7 ex. op 9 november te Weillen in de buurt van Fallaen (Namur), 1925 (3);
36 ex. in Chiny (Lux.) in de jaren 1920-'30 (4); 13 ex. te Chiny (Lux.),
winter 1944-'45 (Libois, 1983b); 13 ex. van januari 1948 tot oktober '49
te Vodelée (Namur) in de Hermeton (5); 12 ex. te Rochefort in de Lomme
van 1948 tot maart '49 (6); ca. 80 ex. in 5 jaar te Lichtaart aan de
Kleine Nete rond 1942; 24 ex. te Vresse in de periode 1952-'56 (Libois,
1983b). Overigens mag niet vergeten worden dat er een massa ervaren
klemmenzetters (jachtwachters !) rondliep. ~e denken dus niet dat het verspreidingsbeeld dat uit de vangstrneldingen naar voren komt éénzijdig beinvloed is door de verspreiding van specialisten-ottervangsten, behalve op
vrij locaal vlak. Het liJKt ons veeleer aannemelijk dat het succes van bepaalde ottervangerseerder te wijten is aan een plaatselijk hoge otterdensiteit (waarbij opgemerkt wordt dat een exemplaar gevangen in een bijzonder gunstig biotoop, vermoedelijk snel vervangen werd door een ander,
afkomstig uit een minder gunstig gebied). Specialisatie kan aldus eerder
als gevolg dan wel als oorzaak worden beschouwd. Het aspect van met name
de mobiliteit van de ottervangers lijkt ons immers verwaarloosbaar klein.
Ook wanneer het beamten van Waters en Bossen betrof bleken deze slechs
erg locaal actief, net als de meeste otterdoders die hun klemmen opstelden in de buurt van hun woon- en werkplaats. Enkel voor jagers was dit
soms niet het geval, maar dat stond dan expliciet aangegeven en het betreft slechts een klein aantal gevallen. ~e actieve ottervervolging blijkt,
. tot aan het verbieden ervan, nauwelijks te zijn verflauwd in de loop der
jaren (zie bijv. voor Wallonië de bijlage 2). Ook over de periode nadien
bereikten ons trouwens nog meerdere meldingen (zie § 3.4.) Toch.is het
opmerkelijk dat in alle tijdschriften van jagers en vissers na W.O. 11
of uiterlijk na het midden der jaren vijftig plots en zonder opgave van
redenen geen artikels noch waarnemingen meer worden gepubliceerd.
2.2.3. Seizoensverloop in het aantal premies (7).
Beschouwing van het aantalsverloop van de premies volgens de maanden
geeft een statistisch significante cyclus te zien, die van jaar tot
jaar is terug te vinden.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

C et P 30 (12) 263
J.B., 1888 : C et P 7 (2) 15.

C et P 43 (26) 361. -

P et P 45 (11) 262 en 45 (12) 287.
P et P 60 (5) 70.
(6) P et P 6à (2) 30.
(7) De uitgebreide statistische bespreking, de gegevens en de bronvermelding worden gegeven in bij1àge 3.
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Deze cyclus is in grafiek gebracht (fig. 1 en 2) a.d.h.v. de gemiddelden
per maand, berekend over 21 jaren voor het totaal aantal premies en over
10 jaren voor respectievelijk drie dodingsmethodes (met name klemmen,
schieten, diversen) en het geslacht. Bij de interpretatie van figuur 1
moet bedacht worden dat het aantal otters van jaar tot jaar afneemt en
dus de eerste jaren in het beeld doorslaggevend zijn. Betrouwbaarheidsintervallen voor de gemiddelden van de (met In (x+1) ) getransformeerde
aantallen, zijn te zien in respectievelijk figuur 3 (totaal), figuur 4
(dodingsmethodes) en figuur 5 (geslacht).

gemiddeld aan

25

premies per
maand

Figuur 1

25

jaarverloop van het gemiddeld aantal premies
per maand en per dodingsmiddel.
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Figuur 2

seizoensverloop in het aantal premies voor gedode uannelijke en
vrouwelijke otters (n = 10)
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Figuur 3

Seizoensverloop in het aantal premies per maand
Gemiddelden met 95 % betrouwbaarheidsinterval (n
(getransformeerde aantallen: x'
ln(x+1))
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Gemiddelden met 95 % betrouwbaarheidsinterval (n = 10)
(getransformeerde aantallen: x' = ln(x+1) )
a: gevangen; b: geschoten; c: via diverse middelen

L
i·

-

,

,-

.. 1"

.

. .~: ...~:

I

;..

a

,: ~

i
i

'",

.

,,~,

.

t,

•

..

~l

..I

f "r"'

:-,

: :-~-

.r,,;

_"

. ...- ...

t

i b' , :

·C

F

.-. r::

-.) ,'---"-------"--'----------~------------
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Seizoensverloop in het aantal premies per geslacht
Gemiddelden met 95 % betrouwbaarheidsinterval (n = 10)
(getransformeerde aantallen: x' = ln(x+1) )
a: vrouwtjes;
.J

I
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j

b: mannetjes
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Figuur 6

seizoensverloop in het aantalotterpremies
te Geel voor de periode 1889 - 1921.
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Het ~lgemene be~ld is dat van wintermaanden met telkens de hoogste aantallen (vooral januari) en zomermaanden met de laagste (vooral juni-juli).
Toch zijn er ook opvallende verschillen. Zo zien we in het voorjaar in
alle gevallen de aantallen vrij regelmatig teruglopen, terwijl in het najaar de aantallen van de nazomer (september-oktober) meestal - behalve bij
de geklemde otters en de mannetjes - nog sterk bij deze van de zomer aansluiten. De enige systematische gegevens van een beperkt territorium waarover we beschikken, met name Geel (uit Stijnen, 1987) werden in figuur 6
ter illustratie in grafiek gebracht (geen gemiddelden dus). Het aantal gedode otters is te klein om er veel uit af te leiden (94 op 32,5 jaar),
maar het globale winter/zomer-contrast komt er wel in tot uiting.
Interactie tussen maand en dodingsmethode is statistisch duidelijk significant (p«O,Ol met df = 22). Daarnaast blijkt statistisch dat de cyclus
bij de gevangen otters van jaar tot jaar het meest gelijkend en ook het
sterkst uitgesproken is (W = 0,75). Het contrast winter/zomer is ook het
grootst. Bij de beide andere dodingsmethodes is het verband tussen maand
en aantal gedode otters nog wel significant aanwezig, doch weinig uitgesproken (\v = 0,26 en 0,28). Het is duidelijk dat in de winter en in het
voorjaar de aantallen volgens de drie dodingsmethodes in dezelfde zin werken; in de zomer en in de herfst is dit niet zo, zodat het beeld van de
mannetjes, van de vrouwtjes en van het totaal daar vertroebeld wordt. Tussen mannetjes en vrouwtjes zijn de verschillen in het verloop veel geringer, maar nog groot genoeg om het patroon van het totaal nog iets minder
uitgesproken te maken (W = 0,52 t.o.v. W = 0,65 en W = 0,63). De interactie tussen maand en geslacht is echter niet significant (p) 0,05 met df=l).
We kunnen aannemen dat deze vaststellingen niet voortvloeien uit een éénzijdige beinvloeding in de aangifte m.b.t. seizoen, dodingsmethode en geslacht. Een verklaring moet dus gezocht worden in respectievelijk het
ottergedrag en het otterjagersgedrag. Uit de biologie van de otter weten
we dat, hoewel veel in die zin is gespeculeerd, een voorkeursseizoen
m.b.t. de voortplanting niet blijkt uit het beschikbare Westeuropese
feitenmateriaal (zie o.a. Stephens 1957, Festetics 1980, Broyer en Erome
1982). Het gaat dus vermoedelijk niet om een natuurlijk aantalsverloop,
wel om dodingskans.
Zowel het markeren als de verplaatsingen nemen toe in de winter, wat samenhangt met het voedselzoeken in deze barre periode (zie o.a. Broyer
en Erome, 1982). Tegelijk is het spoorzoeken in deze periode gemakkelijker
dan in het vegetatieseizoen. Zo werd al door Quiévy (1907) opgemerkt dat
het verhoogde succes in de maanden november t.e.m. februari allicht te
maken heeft met een opvallende otteraanwezigheid in periodes met sneeuw.
Ook Brouwer (1940) verhaalt over de snelle uitroeiing van de otter tijdens
periodes met sneeuwen ijs. Behalve het aspect van het spoorzoeken speelt
ook de geringere dekking in de winter periode een rol in het opmerken van
otters. In de talloze aanbevelingen van vangsttechnieken voor otters wordt
nergens gewag gemaakt van een voorkeurseizoen. ~1el wordt de nadruk gelegd
op het gebruiken van wissels en glijbanen, vooral als er pas gemarkeerd
is. Ook zou de otter zich meer aan zijn wissels houden in de sneeuw, omdat
hij een hekel zou hebben aan het openen van nieuwe paden (1). Mogelijk zal
het ervaren van de winterperiode als meest geschikte en eventueel meest
(1) Anon.1889 a : "En hiver les migrations de la loutre sont pénibles
sur terre, et laissent une profonde tranchée ou coulée dans la
neige. Si un piège est placé sur cette piste la loutre est presque
certaine d'être prise, car il lui répugne beaucoup d'ouvrir de
nouveaux sentiers à travers la neige.
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succesvolle periode ertoe hebben aangezet meer klemmen te plaatsen in
dat seizoen. Verder wordt in de kalender van de jachtwachter (1) aangeraden het plaatsen van klemmen voor roofdieren in juni en juli tot een
minimum te beperken, gezien de jongen van het jachtwild dan gevaar lopen.
In augustus zou de otter niet schadelijk zijn voor het jachtwild, daar hij
dan genoeg vis heeft ; in september zouden de roofdieren dan weer genoeg
gekwetst jachtwild vinden zodat ze niet in de val lopen. Het is echter
onduidelijk in hoeverre één en ander ook voor de otter gold, en bovendien
vormen jachtwachters maar een minderheid bij de otterdoders (cfr. 2.1.1.1.).
In het verloop van het afschot speelt, naast het speuren, wellicht het
jachtseizoen en de aanwezigheid van dekking een rol. Zo verhaalden verschillende oud-otterdoders ons dat in vorstperiodes de loerjacht op otters sterk werd vergemakkelijkt door post te vatten bij een (al dan niet
kunstmatig) wak in het ijs.
Hinder duidelijk is het verloop van het aantal met diverse middelen (met
name vooral knuppelmateriaal) gedode otters, waarbij na een regelmatige
daling tot juni een plotse toename volgt tot een vrij stabiel niveau (bedenken we echter wel dat hier gemiddelden besproken worden, de reële aantallen variëren nogal). Over de 10 jaren waarvan we de gegevens hebben
is het zelfs zo dat de verhouding van het aandeel van de verschillende
dodingsmethodes (47 % gevangen, 22 % geschoten en 31 % geknuppeld) in
julmi-augustus-september verandert: 42-47 % geknuppeld tegen 23-35 % gevangen. De interactie maand I dodingsmiddel was dan ook significant (cf.
hoger). Een verklaring i.v.m. de voortplanting, bijv. een grotere aanwezigheid van jongen, nest bezoeken e.d. menen we te moeten uitsluiten (zie
hoger). Jammer genoeg vermelden de beschikbare gegevens slechts het geslacht 6f de dodingsmethode en ook geen leeftijd, zodat we een mogelijk
verband tussen beide niet verder kunnen analyseren (bijv. of het vooral
de adulte vrouwtjes, resp. de jongen zijn die in de zomer worden doodgeknuppeld). Onze gegevens over de 10 jaren m.b.t. het geslacht geven voor
de maanden juli t.e.m. oktober wel hogere percentages vrouwtjes aan (ca.
60 %) t.o.v. dat van de andere maanden (50-56 %) en t.o.v. dat van het
totaal (54 %), maar dit bleek statistisch niet significant (met G-test;
p)O,05 met df 12). Ook de interactie maand I geslacht was trouwens niet
significant.
Een aannemelijke verklaring lijkt ons eerder dat boeren en dagloners tijdens hun werkzaamheden in het veld in deze periode eerder otters opmerkten en dan naar het eerste het beste voorwerp grepen om ze dood te slaan.
Zo vinden we regelmatig gaffels vermeld, hooivorken, ijzeren staven, puntige paaltjes (weipaaltjes), stokken e.d.
Overigens blijkt het aandeel van de verschillende dodingsmethodes over
de 10 jaren heen vrij constant (het is de standaard waarmee we de zomermaanden vergeleken), al zijn er wel wat schommelingen van jaar tot jaar,
vooral bij de 'diverse middelen' (het knuppelmateriaal). Aldus voor de
gevangen otters 41-51 %, de geschotene 16-26,5 % en de met diverse middelen gedode 41-51 %, wat over de 10 jaren samen 47-22-31 geeft.
2.2.4. Gedode otters: geslacht en leeftijd.
Over Je verhouding gedode mannet~es I vrouwtjes hebben we statitisch materiaal van 11 jaren. Voor de jaren afzonderlijk is er geen significant
verschil, over alle jaren heen is overwicht der vrouwtjes (54 %) wel
duidelijk significant (G(pooled) = 13,96 met df = 1 geeft p«O,OI).
j'1aes (1896) vermeldt een groter aandeel vrouwtjes, namelijk voor de periode 1889-1895 : "Le nombre de femelles abattues est à peu près d' un
liers plus élevé que celui des /llales".
\~e weten niet of dit significant groter aandeel vrouwtjes bij de gedode
exemplaren overeenkomt met een natuurlijk geboorte-overschot. Mogelijk
(1)

t~aandeHjkse

rubriek in het maandblad van de
R. Petitfrère.

~SHCB,

1948, door
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kan het verband houden met een enigszins opvallender gedrag, als gevolg
van de zorg voor de juvenielen in combinatie met het bezetten van een
kleinere home-range t.o.v. de mannetjes.
Met betrekking tot de leeftijd hebben we jammer genoeg geen statistisch
materiaal en het aantal waarnemingen waar we over beschikken is te
gering om er conclusies uit te trekken. We kunnen wel de volgende uitspraak uit Anon., 1892 c citeren: "11 est cependant à remarquer que
la plupart des animaux présentés étaient des adultes et que Ie nombre
de femelles dominait celui des males. l1 • Het is echter ten zeerste
de vraag hoe het onderscheid tussen juveniel en adult werd gemaakt. Het
lijkt ons zeer waarschijnlijk dat dit op basis van de grootte gebeurde,
waarbij echter subadulten gemakkelijk bij de adulten kunnen gerekend zijn.

2.2.5. Conclusies
De gegevens van de gedode otters lijken ons een vrij bruikbare maatstaf
bij de evaluatie van het verloop van de stand in het verleden, althans
tot W.O.II. We stellen hierbij dat het kunnen bemachtigen van grote aantallen op eenzelfde plaats voornamelijk bepaald werd door het frequent
voorkomen van otters aldaar, in wisselwerking met mogelijke specialisatie
en verscherpte aandacht vanwege de plaatselijke vanger of doder. Globaal
beschouwd lijkt ons de aandacht voor het doden van otters evenwel vrij
constant, zowel in de tijd (en dit tot het einde van de jaren '60 - begin
de jaren '70) als in de ruimte.
Per jaar beschouwd is er een significant seizoensverloop op te merken,
met duidelijk hogere aantallen in de winterperiode dan in de zomerperiode. Dit is opnieuw als wisselwerking tussen opvallender otteraanwezigheid enerzijds en verscherpte aandacht vanwege de otterdoders anderzijds
te verklaren, veeleer dan dat dit zou te wijten zijn aan seizoenale schommelingen in de stand.
Tenslotte dient opgemerkt dat het overgrote deel van de betrouwbare
gegevens welke geen betrekking hebben op gedode exemplaren, van vrij
recente datum is. Door de grote ruchtbaarbeid welke de laatste jaren
aan het inventariseren van de otter is gegeven en de alom vertegenwoordiging aan natuurobserveerders, lijkt het ons aanvaardbaar het beeld
dat hieruit naar voor treedt, als niet eenzijdig beinvloed te mogen
beoordelen. De representativiteit van de recente meldingen ten opzichte
van de stand is evenwel niet zomaar te stellen. Het is immers bekend
dat bij lage populatiedichtheden, terdege moet rekening gehouden worden
met zwervende dieren (onder andere Prauser 1983). De kans op dubbeltellingen is aldus reëel ; voorzichtigheid bij het formuleren van
uitspraken over het recent verleden en o~er de huidige stand is dan
ook geboden.
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]. Evolutie van het bestand
3.1. Inleiding
Verschillende auteurs hebben reeds een schets gegeven van deze evolutie.
In paragraaf 1.2.3. werden de onderscheiden onderzoeken met betrekking
tot een aantal aspecten belicht. Over het algemeen kan worden gesteld
dat de reconstructie van de evolutie van de stand op vrij weinig feiten
berust, of sterk beperkt is in de tijd. Bij onderhavige studie is
uitgebreid naar feitenmateriaal gezocht. Hierbij is rigoureus gelet
de afzonderlijke gegevens zo origineel mogelijk te verzamelen. Ten
behoeve daarvan werden zij dan ook als zodanig afzonderlijk gepubliceerd.
Voor Vlaanderen en zijn onmiddellijke grensgebieden gebeurde dit onder
de vorm van Rapport I, voor Wallonië onder de vorm van een tabel (bijlage 2 ).
Daarnaast beschikken we over een serie premiestatistieken, waarvan de
betekenis en de interpretatiemogelijkheden reeds werden besproken.
In dit hoofdstuk zullen we proberen een duidelijk onderscheid te maken
in de verschillende aspecten van de evolutie van de otterstand. Achtereenvolgens behandelen we het beeld van de aantalsevolutie zoals het aan de
hand van de premiestatistieken wordt opgeroepen en vervolgens de geografische
verspreiding aan de hand van de ons beschikbare gegevens met betrekking
tot de evolutie van het bestand.
Bij de synthese bespreken we de evolutie van het bestand en de opinie
van de diverse auteurs daarover.
J.2. Premiestatistieken

3.2.1. Landelijk aantalsverloop
Behalve de beschikbare jaartotalen staan in figuur 7 (1) nOR twee
jaartotalen, met name 1898 en 1912, op basis van respectievelijk 3 en 9 gekende maandtotalen. Het eerste jaar werden slechts
de laatste zes maanden premies uitgereikt. Desondanks vertoont de grafiek
helaas verschillende hiaten, namelijk zeven jaar tussen 1895 en 1903,
vijf jaar tussen 1913 en 1919, zestien jaar tussen 1921 en 1938, en
tenslotte de 26 jaren vanaf 1940 tot 1965. De gegevens uit Geel (uit
Stiinen, 1987) vertonen deze hiaten niet. We kunnen ze echter niet gebruiken voor een beeld van de landelijke evolutie. Verder zal immers
opgemerkt worden dat het beeld per provincie verschilt.
ge~xtrapoleerde

De grafiek vertoont een onmiskenbaar dalend verloop, waarbij het laatste
bekende jaartotaal slechts 14 % bedraagt van het eerste, 50 jaar vroeger.
De daling loopt in fasen : de eerste 5 jaar vindt er een vrije val plaats
in het aantal, met een afname van 42 %. Daarna lijkt er een stabilisatie
plaats te vinden, waarbij het aantal schommelt tussen 170 en 240 per
jaar. Vanaf 1911 reeds komt men niet meer boven de 120 per jaar, wat

(1) tabel met bronvermelding in bijlage 3
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minder dan 1/3 is van het oorspronkelijke aantal. Enkele jaren na W.O. I
zien we geen toename ten opzichte van voor W.O. I en ook onmiddellijk
voor W.O.II wordt nog nagenoeg hetzelfde aantal premies (lOO-tal)
aangevraagd. In 1939 tenslotte zakt het aantal opnieuw drastisch.
We kunnen dit vergelijken met de grafieken uit andere landen waar eveneens
gedurende kortere of langere tijd een premiestelsel bestond (figuur 8) (1).
Vooral het beeld van Duitsland is erg vergelijkbaar, met eveneens opeenvolgende fasen van aantalsvermindering.
3.2.2. Aantalsverloop per provincie
Bij vergelijking van het aantalsverloop van de premies tussen de
verschillende provincies zien we vele verschillen (figuur 9 en 10)(2).
Ten opzichte van het globale verloop wijkt vooral de provincie Antwerpen
af, waar in de periode 1903-1911 meer premies werden aangevraagd dan in
de beginperiode. De provincies Namen en Luxemburg blijven tot in de
jaren '38-'39 meer dan 10 (tot 20) premies per jaar aanvragen, in
tegenstelling tot de andere provincies waar het aantal onder de 10,
tot vrijwel nihil is. Het detailverloop verschilt sterk van provincie
tot provincie, zonder dat we daar algemene lijnen in kunnen ontdekken.
Rekening houdend met de oppervlakte van de provincies, werd voor de 4
afzonderlijke periodes, waarvan we cijfermateriaal hebben, namelijk
1890-1895, 1903-1913, 1919-1921, 1938-1939, het aantal premies per
km 2 en per jaar berekend (figuur 11).
De globale dalende tendens is zeer duidelijk, hoewel deze voor de ene
provincie veel meer uitgesproken is dan voor de andere. Zo komt goed
tot uiting dat de meeste premies aanvankelijk in de Vlaamse provincies
worden aangevraagd (max. in Limburg), terwijl tegen '38-'39 de situatie
is omgekeerd : enkel West-Vlaanderen bevindt zich nog tussen de Waalse
provincies. Antwerpen en Oost-Vlaanderen hebben rond de jaren '20 ten
opzichte van de andere nog relatief veel premies, terwijl Limburg dan al
een spectaculaire daling heeft gekend naar 1/7 van het oorspronkelijke
aantal. Toch gelden ook voor Antwerpen en Oost-Vlaanderen spectaculaire
dalingen, respectievelijk naar 1/8 en naar 1/25 van het maximum aantal.
De provincie Namen kent de kleinste daüng:in '38/'39 is het aantal nog
iets meer dan de helft van het oorspronkelijk aantal, en Luxemburg valt
op 1/3 terug; beide komen daarmee bovenaan.
Tenslotte valt hier eveneens op dat Antwerpen in tegenstelling tot alle
andere provincies zijn maximum aantal pas in de periode 1903-1911 bereikt.
Dit later optreden van het maximum wordt globaal ook bevestigd door
de gegevens uit Geel (fig. 9).

3.2.3. Relatief aandeel van de provincies
In tabel 1 geven we de volgorde van de provincies volgens hun relatief
aandeel in het aantal premie-aanvragen (jaren 1890-'95). Dit wordt vergeleken met de volgorde van de provincies indien men rekening houdt met
hun oppervlakte. O.i. geeft dit een juister beeld van de situatie. Uit
Je vergelijking blijkt duidelijk dat met de eerste werkwijze het vangstsucces in de Vlaamse provincies ondergewaardeerd wordt. Zo valt Luxemburg met deze werkwijze terug op de vijfde plaats. Bij de verdere bespreking zullen we bij het vergelijken van de provincies dan ook telkens rekening houden met hun oppervlakte.

(1) bron: Festetics, 1980 : p. 65
(2) tabel met bronvermelding in bijlage 3
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Figuur 8

vergelijking van het aantal
otterpremies per jaar voor
provincie Hannover (B.R.D.),
België, en Zwitserland.
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Tabel 1
Provincie

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Luxemburg
Oost-Vlaanderen
'.Jest -Vlaanderen
Namen
Limburg
Henegouwen
Antwerpen
Brabant
,Luik

ae.ntal/ jaar

46
39
37
34
34
33
33
31
22

%

15
13

12
11
11
11
11
10

7

aantal/lOO km'
% opp.
/jaar

1,0
1,3
1,1
0,9
1,4
0,9
1,2
0,9
0,8

(5)
(2)
(4)
(6)
(1)
(7)

15
la
11

12
8
13

(3)
(8)

10

(9)

10

11

3.3. De historische verspreiding in Vlaanderen en aangrenzende gebieden

3.3.1. Benadering
Voor de reconstructie van de historische verspreiding van de otter in
Vlaanderen baseren we ons op het geheel van de betreffende gegevens
welke in de loop van het onderzoek werden verzameld (zie paragraaf 1).
Deze gegevens zijn alle gedetailleerd en telkens met de volledige opgave
van de bron samengebracht in Rapport I. Voor elke provincie is de
informatie er 'gerangschikt per gemeente. Daar otters uiteraard in hun
voorkomen niet beperkt worden door administratieve grenzen, was het
noodzakelijk de grensgebieden eveneens op deze wijze te behandelen, om
aldus een preciezer beeld te kunnen schetsen van de Vlaamse otterpopulaties. De grensgebieden werden gedefinieerd als een zone tot ongeveer
20 km. buiten de grenzen van Vlaanderen ; deze afbakening is zo gekozen
dat de mogelijke grensterritoria vermoedelijk mede opgenomen zijn.
De bestuurlijk-administratieve indeling uit Rapport I wordt hier gehandhaafd. De namen van de gemeenten zijn deze van voor de fusie. Bij de
. afzonderlijke meldingen .worden niet meer systematisch alle bronnen en
literatuurreferenties genoemd: hiervoor, alsook voor alle eventueel
bijkomende informatie als precieze vindplaats en datum, grootte, gewicht
en geslacht van het dier, de manier van doden en dergelijke, zij dus
verwezen naar Rapport I.
Het hierna volgende overzicht van de verspreiding heeft betrekking op de
periode welke een aanvang neemt op het einde van de vorige eeuw, en
loopt tot en met 1987. De oudere gegevens zijn dermate schaars dat zij
slechts een hoogst onvolledig beeld kunnen opleveren. Zij worden dan
ook niet hier, maar in een volgende paragraaf behandeld. Voor de periode
waarbij we wel over een veelheid van gegevens beschikken, leek het ons
nuttig bij de beschrijving.van het historisch overzicht een onderscheid
te maken tussen de verspreiding in 'vroegere' en 'recentere' jaren. Hierbij werd voor de laatste periode 1970 als begin jaar gekozen.
Met betrekking tot de betrouwbaarheid van de recente meldingen dient hier
nog een en ander opgemerkt te worden. De gehanteerde criteria bij de
beoordeling ervan (zie paragraaf 1.1.3) leveren immers niet altijd een
onbetwistbare zekerheid. Het name door de mogelijke verwarring met de
mink of Amerikaanse~ ~tela vison ~eber), kunnen reële moeilijkheden
optreden. Deze verwarring is niet denkbeeldig, gezien haast niemand thans
nog vertrouwd is met de otter, en de mink er zowel uiterlijk als in levenswijze behoorlijk op gelijkt. Het is immers bekend dat regelmatig exem-
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plaren van deze soort uit kwekerijen ontsnappen en zich gedurende geruime
tijd in de vrije natuur weten te handhaven. Rekening houdend met deze
feiten bleek het meermaals noodzakelijk deze mogelijke verwarring expliciet te stellen bij onze betrouwbaarheidsbeoordeling. Ook met de beverrat (Myocaster coypus Molina) is in het veld verwarring mogelijk. Over
haar verspreiding is nog geen systematische informatie verzameld. Bij
de ottervindplaatsen waar ook het voorkomen van beverratten gemeld werd,
staat dit laatste eveneens expliciet vermeld. Hierdoor, én door de
methodologische moeilijkheden bij de veldcontroles (en trouwens het
veldwerk in het algemeen - zie paragraaf 1.3.1.) blijft het beeld van
de recente verspreiding en stand veeleer speculatief. Bovendien moet,
zoals reeds gezegd is in paragraaf 2.2.5., rekening worden gehouden
met het feit dat bij zeer lage populatiedichtheden - wat thans voor
Vlaanderen op basis van de bekomen gegevens wel het geval blijkt te
zijn ~ de resterende dieren mogelijks gaan zwerven. Het eventuele voorkomen van juvenielen of nesten wordt, gezien het belang ervan met betrekking tot de populatiestructuur en de biotoopkwaliteit, extra onder
de aandacht gebracht.
Voor een goede interpretatie van de hierna volgende paragrafen zij verwezen naar de verschillende betreffende kaartvoorstellingen welke te
vinden zijn als bijlagen 4en 5.

I
11

I1
11

Het speuren van otters in het veld is zeer arbeidsintensief.
(Foto: Johan De Meester)
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3.3.2. West-Vlaanderen

~~~~~~!~-~~_~~~~E~~!Q!~g_!~_~~~~g~~~_j~~~~
Uit de beschikbare gegevens over het voorkomen van de otter in WestVlaanderen kunnen we afleiden dat vroeger een sterke otterpopulatie
geleefd heeft in het ganse IJzerbekken, en aansluitend daarbij in de
streek van Brugge-Knokke.
Wat deze laatste betreft, werd ons gemeld dat, zeker tot de jaren vijftig,
bestendig meerdere exemplaren aanwezig waren langs het Kanaal van Brugge
naar Oostende, in de Damse Vaart, in de Isabellavaart, te Meetkerke in
de moeren en de eendenkooi, en in de omgeving van Westkapelle in de kreken
Hazegatkreek, 't Dievegat en De Vrede. Langs de Hertsbergebeek (Beernem,
Loppem) werden voor 1960 regelmatig exemplaren gevangen of geschoten;
in het'Waggelwater te St.-Andries-Brugge kwamen in de jaren vijftig eveneens
geregeld otters voor. Ook Desmet (1983) leidt uit plaatselijke getuigenissen af dat de otter in de omgeving van Brugge (onder andere te Beernem
en te Loppem), tot ongeveer 1940, zelfs helemaal niet zeldzaam was.
Concrete gegevens van gevangen of geschoten dieren uit deze periode
zijn bekend van volgende plaatsen: Beernem (Bulskampveld, 1941), Kanaal
van Blankenberge (1904 : nest van 4 exemplaren), Damme (1898, en 1913 :
1 juveniel),. Hertsberge (Herstbergebeek, 1937, en 1945 : 2 exemplaren
waarvan 1 Juveniel), Jabbeke (Kanaal Brugge-Oostende, 1898), Koolkerke
(kasteel van Severen, ongeveer 1905 : 3 exemplaren waarvan 1 juveniel),
Oostkamp (1898), Ramskapelle (1898), St.-Michiels-Brugge (ca. 1920 en
ca. 1932), omgeving Westkapelle (2 exemplaren). Meer recent, in 1960
werd te Beernem aan de Hertsbergebeek 'het laatste' exemplaar gevangen,
en ook te Meetkerke in de eendenkooi werden in 1956-1960 twee exemplaren
geschoten.

Jachtwachter H. Dierickx (Beernem), poserend met een
bijzonder grote otter geschoten op het domein 'Lippensgoed-Bulskampveld' in 1941.
Bron : graaf L. Lippens, Knokke.
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Jachtwachter O. Titeca
(Iepe~). poserend met een
otter geschoten aan de Ieperlee. op 13 (of 31) /3/1945.
Bron
Mevr. Merville-Titeca.
Ieper (ook gepubliceerd
in het maandblad van de
Royal St.-Hubert Club
de Belgique 37 (5) : 11)

Jachtwachters O. Titeca (Ieper)
en T. Pype (Boezinge). poserend
met otters geschoten aan de Waenbeek te E1verdinge. op 20 en 21/
12/1938.
Bron: Mevr. Merville-Titeca.
Ieper.

rt
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Uit het overgangsgebied naar de IJzerstreek werd ons bekend dat in de
veertiger jaren regelmatig otters voorkwamen en gevangen werden in de
streek van Gistel, Moere en Zande j een oudere vangst heeft betrekking
op Eernegem (Moerdijkkanaal, 1912), recentere op Middelkerke ('tLeitje,
twee exemplaren in de vijftiger jaren) en Zande (Zandevlakte 1955-1960).
Op basis van verschillende getuigenissen kunnen we stellen dat otters
in het ganse IJzerbekken zeker gedurende de eerste helft van deze
eeuw zeer talrijk voorkwamen. Vooral uit de omgeving van Diksmuide
werden ons veel vindplaatsen bekend, waarvan meerdere ook van recentere
datum: Beerst ('t Blote, 1935-1940 : nest), Diksmuide (Ijzer, ongeveer
1948, 1950-1955 : 2 nesten, 1956 : 2 exemplaren waarvan 1 juveniel, 19591960, 1964-1965 ; Oostdijk, ongeveer 1950), ~1erkem (1920-1950 : 5 exemplaren),
Nieuwkapelle (ongeveer 1950), Noordschote (ongeveer 1945 : 2 exemplaren,
ongeveer 1947 : 1 juveniel), Reninge (Boezingegracht, ongeveer 1960 :
nest met 3 juvenielen)j IJzer,(1950-1960),Vladslo (Zijdelinggeleed,
1935-1940 : 2 exemplaren), Woumen (1939 : 4 exemplaren j de Blankaart,
1945-1965 : 9 exemplaren, 1945-1950 : nest met 3 juvenielen, 1964 j Ijzer,
ongeveer 1948 : drachtig wijfje j Walevaart, 1946, ongeveer 1948). Ook
Houwen (1973) concludeerde op basis van de vele verhalen welke de kooiker van de Blankaart hem over otters kon opdissen en uit eigen waarnemingen (Houwen 1965) dat ze vroeger haast altijd aanwezig waren in het
vijver- en moerascomplex van de Blankaart te Wournen.
Uit de omgeving van Ieper zijn eveneens een aantal vondsten bekend :
Boezinge (1888) , Zillebeke (1898: 2 ex.), en verder een tiental meldingen betreffende de omgeving van de Ieperlee en het Ieperlee-kanaal,
uit de periode 1930 (1920) - 1945 (o.a. Dikkebus, ca. 1930; Brielen,
1930-'35; Elverdinge, 2 ex.,1938j 1939; Ieper, 1945).
Nabij Gijverinkhove werd minstens één exemplaar gedood in 1945, mogelijk
(1) ook bij Nieuwpoort (Ramskapelle, 1898) j een recentere melding komt
uit Adinkerke (Langeleed, begin jaren '60).
Uit het resterende deel van West-Vlaanderen zijn slechts weinig, verspreide vondsten bekend. Bij Roeselare werden op het einde van de vorige
eeuw 2 exemplaren gevangen : Hooglede (ongeveer 1892) en Roeselare
(ongeveer 1880). Tussen Menen en Moorsele tenslotte werd in ongeveer
1939 1 exemplaar geschoten.
}~}~~~~~_~~_~~~~E~~!~!~g_!~_~~~~~!~~~_j~~~~

Van de eertijds sterke otterpopulatie die er geleefd heeft in het noorden
en het westen van de provincie, heeft er zich een kleine restant kunnen
handhaven tot in de recente jaren. Uit betrouwbare bron werd ons immers
enerzijds gemeld dat in de strenge winter van 1978-1979 te Knokke in een
oude kleiput aan De Vrede, één exemplaar werd gezien en in de sneeuw de
sporen van twee exemplaren werden gevonden. Men liet er de vangst op
muskusratten onmiddellijk stopzetten en probeerde verstoring te vermijden.
De otters zijn een paar maanden gebleven tussen december en maart. Anderzijds vernamen we dat aan de Houtensluisvaart te Woumen in 1981 één
juveniel exemplaar geschoten werd (men dacht op een muskusrat te schieten),
en dat aan de Kleine Beverdijkvaart te Stuivekenskerke in oktober 1983
diverse sporen van een juveniel dier werden gevonden. Iets langer geleden,
met name tot ongeveer 1975, was aan het Kanaal van Ieper naar de Ijzer,
tussen de Knokkebrug en de Drie Grachten, een holle ruimte achter de dijk
van het kanaal bekend als schuilplaats van otters. In 1973 of 1974 werd
één exemplaar geschoten te Diksmuide aan.de Ijzer. In 1971 tenslotte
werd te Zillebeke. 1 exemplaar waargenomen in de Palingbeek (onder andere
Troukens 1975).
(1) Er bestaan twee gemeenten met de naam Ramskapelle : bij Knokke en bij
Nieuwpoort.
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Gesteund door vooral de eerstgenoemde, recentste waarnemingen (welke
bovendien juvenielen betreffen!), lijken ons ook volgende meldingen
vrij betrouwbaar: Knokke 1981 ('t Dievegat), Stalhille 1983 (2 juvenielen ?), Westkapelle ongeveer 1983 (Zwarte Sluis) voor de streek van
Brugge-Knokke, en Nieuwkapelle ongeveer 1980 (Grote Beverdijkvaart),
Oostvleteren 1976 en Pollinkhove 1978 (prenten langs de Ijzer), St.Joris-Nieuwpoort 1984 (Unibrug), Stuivekenskerke 1979 (Kleiputten),
en \voumen 1978 (de Blankaart, zie Desender 1978) en 1982 (2 exemplaren),
voor de I~~erstreek. Het dient hierbij opgemerkt dat verwarring met de
mink in deze laatste gevallen evenwel niet uitgesloten is : Wieme (1984) die overigens stelt dat de otter in de omgeving van Beernem niet meer
voorkomt - beschrijft een waarneming van een mink in 1983 langs het
kanaal Gent-Brugge; Houwen (1973) vermeldt voor 1972 een mink, verdronken in een visfuik, in de Blankaart.
Op basis van de resultaten van de enquête van de Dienst Bos- en Groenbeheer uit het begin van de jaren '70 werd gesteld (Bestuur van Waters
en Bossen 1974) dat de otter 'plaatselijk' voorkwam 'in de Polderstreek'.
Voor de IJzerstreek en de omgeving van Brugge-Knokke werden volgende
vindplaatsen aangeduid : respectievelijk enerzijds de omgevirig van
Diksmuide, van Koekelare en van Nieuwpoort, en anderzijds de omgeving
van Meetkerke en van Oudenburg. Daarnaast werden, op basis van diezelfde
enquête, enkele andere 'geisoleerde of toevallige waarnemingen' verspreid over het resterende deel van de provincie gesitueerd, met name in
de omgeving van Beselare, van Ingelmunster en van Zwevegem.
Behalve deze op zich weinig betrouwbare meldingen zijn ons hier ook
voor deze periode slechts een paar gegevens bekend : te Geluwe zou
mogelijks 1 exemplaar waargenomen zijn in 1976, terwijl te Kerkhove
aan de Oude Schelde in 1973 2 exemplaren zouden geschoten zijn (onder
andere Troukens 1975). Beide meldingen dienen evenwel onder voorbehoud
geplaatst te worden.

3.3.3. Oost-Vlaanderen
~~~~~~1~_~~_~~~~Er~~~!~8_!~_~r9~g~r~_j~~~~

Op basis van de beschikbare gegevens kan gesteld worden dat otters vroeger
nagenoeg in geheel Oost-Vlaanderen voorkwamen : in de noordelijke helft
vrij verspreid, in de zuidelijke helft eerder geconcentreerd enerzijds
rond de boven-Schelde met de ~1aarkebeek en de Zwalm, en anderzijds rond
de boven-Dender.
Met betrekking tot het laatste gebied wijzen, samen met de betreffende
informatie uit de provincie Henegouwen (zie paragraaf 3.3.7.1) verschillende gegevens op een voormalig behoorlijke otterpopulatie. Meldingen
van gedode otters zijn ons bekend uit : Appelterre (5 exemplaren, ongeveer
1930-1945), Idegem (1912), Meerbeke (1898) en Zandbergen (1898). Gillard
(1966) signaleert er de otter in Neigern (1951) en in Voorde (1960-1963),
tenájl volgens Van de Velde en t1annaert (19130) de soort in het begin van
de jaren vijftig regelmatig voorkwam in de vijvers van het kasteel van
Neigem. Verder werd ons gemeld dat het gehucht 'Den Bleek' te Geraardsbergen tot ca. 1953-'54 een pleisterplaats voor otters was. Recentere
meldingen van voorkomen betreffen Nederboelare (ca. 1960) en SmeerebbeVloerzegem (tot ca. 1960-'65). Meer stroomafwaarts zijn hier slechts een
paar waarnemingen uit de buurt van de Dender bekend, met name Erondegem
(ca. 1930) en Meldert (1940-'45), waar zij voornamelijk in de Bellebeek
en rond de Asbeek op Brabants grondgebied te vinden waren. In de streek
van de boven-Schelde schijnen hier de Maarkebeek en het mondingsgebied
van de Zwalm van belang geweest te zijn voor de plaatselijke otterpopulatie.

,.

;

In de twintiger jaren kwamen immers regelmatig exemplaren voor in de Maarkebeek (o.a.
Criel et al. 1983) ; verder was, volgens
verschillende getuigenissen , de otter zeker tot ca. 1940 een regelmatige verschijning nabij Nederzwalm. Concrete gegevens
voor dit gebied, waaronder vrij recente,
zijn afkomstig uit volgende plaatsen (o.a.
Gillard 1966) : Beerlegem (1889 : 2 ex.),
Elsegem (ca. 1952), Leupegem (jaren '20),
Maarkedal (ca. 1920 : 3 ex.). Nederzwalm
(1953-'54, 1960-'63), Oudenaarde (1960-'63),
St.-Maria-Latem (begin jaren '60), Welden
(Borkelbeek,1898 : 1 juv.), Zingem (1912,
1960). Daarnaast is er één - overigens onzekere - melding afkomstig uit Ruien (1968
prenten) en zijn voorbij de Zwalmmonding
slechts Eke (1968-'69) : 2 ex.), Zevergem
(vóór 1950) en mogelijk Merelbeke (ca. 1900)
als vindplaats bekend.
Jachtwachter C. de Lee, poserend met een
otter geschoten te Doel, vermoedelijk 1939.
Bron: maandblad van de Royal St.-Hubert
Club de Belgique 31 (5) : 79,
15/5/1939.
--

In de buurt van Gent en het verder verloop van de Schelde tot de grens
met de provincie Antwerpen, zijn meerdere oude vindplaatsen verspreid
gesitueerd. Gillard (1966) noemt Destelbergen, Heusden en Overmere
(1960-1963). Ook Rikkers (1965) vermeldt het voorkomen van de otter te
Overmere (Donkmeer) : regelmatig sporen tot ongeveer 1963 ; Van de Velde
en Mannaert (1980) noteerden verscheidene vangsten voor Grembergen
(Armenput) in ongeveer 1900. Hieraan kunnen worden toegevoegd : Appels
(jaren '40 : meerdere exemplaren), Deurle (Otegemsham, 1936-1938 : onder
voorbehoud), Drongen (1908 en 1928), omgeving Gent (1939), en Wetteren
(1889 : 2 juvenielen). Voor Destelbergen is ons ook een waarneming bekend
uit 1950-1955(Damvallei, 2 exemplaren), terwijl de omgeving van het vijveren moerasgebied van Berlare-Overmere ons meerdere malen als vindplaats
genoemd werd. Bijkomende meldingen van gedode dieren dateren van : 1923
(4 exemplaren), ongeveer 1937, 1947, ongeveer 1950 (2 exemplaren), 1958,
en recenter ook 3 exemplaren in ongeveer 1968.
Ook in het resterende noordelijke deel van de provincie z~Jn talrijke
verspreide vondsten bekend. Nabij de kanalen rond Gent-Eeklo noteren we,
onder andere met Boschmans (1975), Gillard (1966) en t~es (1896), voornamelijk oudere waarnemingen: Aalter (ongeveer 1930), Bel1em (Pettersgoed, 1927), Evergem (1898), Kaprijke (1898 : 4 exemplaren waarvan nest
met 3 juvenielen), Kluizen (Kanaal Gent-Terneuzen, 1889), Lovendegem
(Kanaal Gent-Oostende, 1921-1922), Maldegem (kanaal, 1912 ; 1951-1952),
Merendree (1889-1895 : 8 exemplaren; kasteelvijver, regelmatig in jaren
'50), Middelburg (1898 : 2 exemplaren), Poeke (1892 : 2 exemplaren;
1960-1963), Ursel (ongeveer 1925-1930), Vinderhoute (Oude Kale, 19211922 : 3 exemplaren).
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In 1954 had jachtwachter
c.De Decker het plaatselijk
record van 33 gedode otters op
zijn naam.

JachtwachU~r E.De Decker uit
Assenede. poserend met een paar
van het grote aantal aldaar gedode
otters. circa 1950.

Bron: Fam.De Roo-De Decker.
Assenede.

_.--1,
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Jachtwachter E.De Decker uit
Assenede. poserend met twee
juveniele otters. gevangen
aan de Rode Geul te Assenede.
1957.
Bron : Fam.De Roo-De Decker,
Assenede.

-Meer oost~aarts dienen Bazel (ongeveer 1930), Hamme (Durme en VlJvers,
1920-1921 : 5 exemplaren; eventueel -(I) ca. 1922),Lokeren (1960-1963)
en Rupelmonde (1925) aangestipt, alsook tenslotte de vindplaatsen in de
krekenrijke zone nabij de Nederlandse grens : Gillard (1966) noemt voor
1960-1963 Doel. Kieldrecht en St.-Margriete, en verder ook een vondst
in 1935 te Wachtebeke. Buise en Sponsetee (1978) stellen dat in de
kreken nabij Kieldrecht rond 1939 frequent otters voorkwamen, terwijl
Van Wijngaarden en Van de Peppel (1970) reeds de talrijke vangsten
te Assenede aanhaàlden. Uit een aantal getuigenissen bleek inderdaad
dat aldaar in de periode rond 1925-1955 jaarlijks meerdere exemplaren
door de verschillende plaatselijke jachtwachters werden gedood ; één
van hen had in 1954 het record van 33 stuks op zijn naam. In 1957 werden
er in de Rode Geul nog 2 juvenielen gevangen. Verder zijn ons uit de
grenszone volgende oudere vangsten bekend : Doel, ongeveer 1939 ; Moerbeke
(Smollenaarskreek) tot 1955 meerdere ex., en Wachtebeke, 1898: 2 ex.

(1) Er bestaan twee gemeenten met de naam Hamme
bij Merchtem.

bij Dendermonde en
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Van de oorspronkelijk talrijke Oost-Vlaamse otterpopulatie schijnen,
althans tot voor enige jaren, hier en daar enkele dieren te zijn overgebleven.
Het gerucht dat in het Geraardsbergse, met name te Zarlardinge in 1975
nog een ex. werd geschoten, werd ons bevestigd. Voor de Denderstreek is
dit overigens het enige zekere gegeven; mogelijke waarnemingen (zonder
uitsluitsel over eventuele verwarring met de mink) betreffen Onkerzele
(1984) en Idegem (1986-'87).
Met betrekking tot de Schelde- en Zwalmvallei beschikken we over meerdere
meldingen, waarvan evenwel slechts twee volledig betrouwbaar. In ongeveer
1970 werd te St.-Maria-Latem nabij de Zwalmbeek 1 juveniel dier geschoten.
Troukens. (onder andere 1975) vermeldt voor deze periode ook Melden (1973)
en Zottegem (1973), doch deze waarnemingen dienen onder voorbehoud geplaatst te worden, terwijl de melding uit Zevergem (1972) een mink betrof.
zoals later kon worden vastgesteld. De twee 'getsoleerde of toevallige
waarnemingen' op de kaart van het Bestuur van Waters en Bossen (1974)
zijn mogelijks terug te brengen op St.-Maria-Latem en Zottegem, maar zijn
verder niet interpreteerbaar. De andere betrouwbare waarneming is van
recentere datum, met name augustus 1982, wanneer te Eke één exemplaar
werd opgemerkt. De waarnemingen te Beerlegem (kasteelvijvers en Munkbosbeek , begin '34) daarentegen betreffen vermoedelijk een mink. In het
najaar van 1984 en van 1985 tenslotte zou respectievelijk te Afsnee
(nabij de Leie) en te Semmerzake (Oude Schelde) telkens 1 exemplaar
meerdere malen zijn gezien ; ook hier dient evenwel rekening te worden
gehouden met een mogelijke verwarring met de mink.
In de noordelijke helft van de provincie hebben zich eveneens enkele
dieren weten te handhaven tot in recente jaren. Van het Berlarebroek
en onmiddellijke omgeving (Beriare, Overmere, Uitbergen) werden ons meerdere
betrouwbare waarnemingen bekend uit 1970, 1971, 1982 en 1983 (onder andere
Criel et al. 1983).
Voor het krekengebied noteren we vooral Assenede, waar ons uit betrouwbare
bron medegedeeld werd dat tot 1983 nabij de Rode Geul en de Grote Geul
regelmatig een exemplaar werd opgemerkt, alsook de streek van MeerdonkKieldrecht, waar in 1981 nog een juveniel verdronken in een palingfuik
werd aangetroffen. Troukens (1979, 1981) geeft enkele oudere meldingen
op van het voorkomen van otters in het krekengebied : te Assenede in de
Rode Geul, rond 1970, en te Moerbeke, waar in de kreek de Rode Sluis in
1971 een wijfje met 3 juvenielen werd gesignaleerd.
Gesteund door deze gegevens lijken ons verder de volgende meldingen
mogelijks betrouwbaar : Berlare, 1981 ; Berlare-Zele, 1982 ; Lokeren
(het Molsbroek), 1976 (Van der Straeten 1976) ; Moerbeke, 1972 : Tielrode
rond 1970 ; '~achtebeke (Zuidlede), rond 1980 ; Zele. winter 1978-1979
prenten. De aanduidingen op de verspreidingskaart van het Bestuur van
Waters en Bossen (1981), met name Assenede, Lokeren, St.-Gillis-Waas
en St.-Laureins, zijn hierbij enigszins in overeenstemming te brengen.
Ook Van de Velde en Mannaert (1980) - die overigens stellen dat de otter
bij Dendermonde niet meer voorkomt - houden de mogelijkheid open voor
Lokeren als recente vindplaats : door een plaatselijke getuigenis werd
dit echter met klem tegengesproken.
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3.3~4.

Antwerpen

In de provincie Antwerpen moet de otter vroeger een algemene verschijning
zijn geweest nabij haast alle waterrijke gebieden, kanalen en rivieren.
In het Westen van de provincie werden ons als zodanig genoemd : de Oude
Schelde nabij Weert (tot ongeveer 1965), het Kanaal van Willebroek (tot
de vijftiger jaren), het Kanaal Leuven-Mechelen, de omgeving van Lier,
en het Zennegat te Mechelen (jaren '50). Ook Willockx (1984) stelt dat
otters in de streek van de Demer en de Dijle vóór 1940 niet zeldzaam
waren. Verder moeten ze ook in de omgeving van Antwerpen en nabij de verbinding van het Albertkanaal met het Kanaal Schoten-Dessel frequent zijn
voorgekomen, zoals blijkt uit de talrijke vangsten aldaar. Bij deze
door Boschmans (1975) vermeld, met name Antwerpen (1949) en Deurne
(Rivierenhof, ongeveer 1925), kunnen worden toegevoegd: omgeving Antwerpen (rond 1937), Deurne (Rivierenhof, 1933), Halle (1898), Oelegem
(1898), Schilde (Grote Schijn, 1912 : 1 juveniel, en 1913 : 2 exemplaren
waarvan 1 juveniel), Schoten (kasteel van List, 1885-'86 : 5 exemplaren,
en 1892 : 2 exemplaren; domein Vordenstein, 1922 : 2 exemplaren), Westmalle (1925 : 1 juveniel) en Wijnegem (1945 : 2 juvenielen). Ook uit de
andere genoemde gebieden zijn een aantal concrete vindplaatsen bekend :
Blaasveld (1912), Duffel (1924), Heindonk (Dijle, 1898 : 1 juveniel),
Kessel (Grote Nete, 1912 : 2 exemplaren waarvan 1 juveniel), Lier (Nete,
ongeveer 1921), aan de Rupel (1898 : 1 juveniel) en Willebroek (Kanaal
van Willebroek, 1891). Recentere gegevens betreffen Mechelen, waar in
1960 3 exemplaren werden waargenomen (kasteel van Battei), Kessel, waar
rond 1965 'het laatste' exemplaar gevangen werd aan de Kleine Nete, en
Oelegem met een waarneming uit het begin van de jaren zestig.
Meer oostwaarts was vooral de streek rond Geel en de Kleine Nete bij de
otters in trek. Te Geel werd in de periode 1889 t.e.m. 1921, zoals bleek
uit het opzoekingswerk van Stijnen (1987), voor 94 gedode otters de
staatspremie aangevraagd. Minstens vijf ervan betroffen juvenielen. M.b.t.
dezelfde periode (met name in 1898) is ons uit een andere bron de vangst
van nog twee juveniele ex. bekend, terwijl er, blijkens plaatselijke getuigenissen, ook voor de twintiger jaren enkele vangsten bekend zijn. Deze gegevens concretiseren de uitspraak van Smet (1977), die stelt dat in
het verleden regelmatig otters werden aangetroffen in de Zegge te Geel.
Verder werd ons gemeld dat nabij Kasterlee en Lichtaart in het begin van
de veertiger jaren wel 80 exemplaren gevangen werden. Ook Warmoes (1982)
vermeldt de Kleine Nete en Kasterlee, waar ook in de twintiger jaren regelmatig exemplaren werden gevangen. Ook werden ons meerdere goed bekende otterverblijfplaatsen genoemd nabij de A en de Grote Kaliebeek (omgeving Lilie, Tielen). Aan het Kempisch Kanaal kwamen ze algemeen voor tot
het begin van de jaren vijftig. Aan de Molse Nete werden rond 1911-'12
8 exemplaren gevangen, waarvan 1 juveniel; het laatste zou er in het begin van de jaren '60 zijn gevangen nabij de Maat. Andere concrete gegevens over geschoten of gevangen dieren zijn ons bekend uit Baaischoot
(1912), Herenthout (Wimp, 1889), Kasterlee (Rodeloop, 1910; Kleine Nete,
1912: 2 exemplaren waarvan 1 juveniel), en Lichtaart (Kaliebeek, 1912).
Ook recenter werd in deze streek hun aanwezigheid opgemerkt: te Geel in
het gebroekte van Bel (1961), en aan de Scherpbergloop (1963, sneeuwspoor) evenals te Tielen aan de monding van de Kaliebeek (1958, prenten).
Verder menen Van Wijngaarden en Van de Peppel (1970) dat, in 1965, ook
een enkele maal een zwervend exemplaar voorkwam in de putten en vennen van
Mol en Dessel.
In het noorden van de provincie zijn vooral vangsten bekend uit het
grensgebied met Nederland, met name bij (of in de omgeving van) de Kleine
A, de A of Weerijs, de Mark en de Poppelse A of Leij. Als zodanig kunnen
worden genoemd, respectievelijk: Essen (1898 ; 1913 : 2 exemplaren
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waarvan 1 juveniel) en Kalmthout (1913 : 1 juveniel ; Kruisvaart, 1912 :
3 juvenielen) ; Loenhout (1912 : 1 juveniel) en Wuustwezel (Ginhoven, 1889
kasteelvijvers, 1912) ; Meerle (1898 : 2 exemplaren, 1912), Meerle en
Wortel (1913 : 5 exemplaren waarvan 1 juveniel), Wortel (1912 : 1 juveniel)
en Poppel (1905-1910 : meerdere exemplaren). In de Mark werden ze regelmatig gesignaleerd, naar ons werd gemeld, tot het einde van de jaren '50 ;
in de omgeving van Poppel is ook hun aanwezigheid in ongeveer 1925 bekend.
Volgens Van Wijngaarden en Van de Peppel (1970) kwamen ze, in afnemend
aantal, ook in 1965 nog voor in de Poppelse Leij, de Mark en de Weerijs.
Verder stellen zij voor deze periode dat ook in het anti-tankkanaal
tussen Berendrecht en Brasschaat en het kanaal bij Turnhout soms een zwervend
exemplaar wordt opgemerkt. Dit kan door ons worden bevestigd aan de hand van
de volgende waarnemingen, respektievelijk 1 exemplaar te Zandvliet in het
Groot Buitenschoor, ca. 1962-'65 en 1 exemplaar aan het kanaal te Turnhout
in 1962 (zie ook Verhagen, 1976). Uit het Turnhoutse zijn tenslotte ook enkele
oudere vangsten bekend, met name uit Oud-Turnhout, waar in 1898 3 juvenielen
werden gevangen en in 1955
opnieuw 2 otters werden gedood.
~.:.~.:.~.:.~.:._Q~_~~!:~2!:~!~!~g_!~_!:~~~~~~!:~_j~!:~n

Voor de provincie Antwerpen zijn ons ook na 1970 een groot aantal
meldingen bekend, waarvan een behoorlijk deel (vrij) betrouwbaar. Het
geheel der weerhouden meldingen vertoont een vrij verspreid beeld
de zekere daarentegen schijnen zich min of meer te concentreren in een
drietal gebieden, met name Antwerpen-Linkeroever en de Oude Schelde te
Bornem, de vallei van de (beneden)-Nete, en de Noorder-Kempen.
Te Antwerpen in het gebied van de Blokkersdijk en het Galgeweel werd in
de periode 1978-1981 meerdere malen en door verschillende personen
een exemplaar waargenomen (zie onder andere Gerené 1980 en Maes 1982).
Troukens (1981) meldt een dood aangetroffen dier te Burcht in 1977. Met
betrekking tot dit voorkomen kap mogelijks ook een verband worden gelegd met de recente vondst nabij Kieldrecht in Oost-Vlaanderen (1981).
Op basis van meerdere onafhankelijke waarnemingen lijkt ons verder ook
het voorkomen van de otter, althans tot in het recente verleden, in de
omgeving van Bornem aannemelijk. Aanwijzingen of waarnemingen dateren
van 1970, 1975, 1977 en 1982 en worden onder andere door Desmet (1976)
en Troukens (1981) aangehaald, terwijl ook het Bestuur van Waters en
Bossen (1981) deze plaats op haar verspreidingskaart aanduidt. De melding
van een mink te Puurs, rond 1972, waarschuwt echter tot enige voorzichtigheid.
De bedoelde waarnemingen uit de Netevallei hebben betrekking op een
zevental vindplaatsen. In de omgeving van Heist-op-den-Berg konden in
een visvijver in 1984 en 1985 meerdere malen 2 exemplaren gadegeslaan
worden (onder andere Ooms 1985). Een waarneming te Mechelen in het
~echels Broek in 1979 werd door Willocx
(1979) beschreven. Troukens
(1975 en 1982) geeft respectievelijk een betrouwbare melding uit ~essel
(loopspaar nabij de Kleine Nete, rond 1970) en uit St.Katelijne-Haver
(domein Roosdaal, 1980). Te Lier werd in de periode 1976-1984 verschillende keren met zekerheid I exemplaar waargenomen (omgeving Anderstadhoeve, visvijvers). Iets verder van de reeds genoemde vindplaatsen
\'f·r'n'ijderd zijn tenslotte nog Veerle en Vorselaar te noemen, waar
respectievelijk in het Trichelbroek rond 1975 1 exemplaar werd geschoten,
en in 1981 1 exemplaar werd gezien.
Voor het Mechelse beschikken we verder over een aantal bijkomende gegevens.
Het Bestuur van ~aters en Bossen (1974) signaleert er een 'ge{soleerde
of t.oevallige . . ' aarneming' voor 1970-1974 ; in het r1echels Broek zou in
1974-1975 ook reeds een exemplaar zijn opgemerkt. Daarnaast zijn er ook
recentere gegevens, met name \,!alem 1982, 1983 en 1984 en t1uizen rond
1983. Met Willockx (1984) moeten we echter stellen dat deze laatste niet
werden bevestigd. Ook de meldingen uit Blaasveld (1971) en aanvullende
waarnemingen te ~ijlen-Kessel (Kleine Nete, 1981 ; het Veer. 1982) dienen
onder voorbehoud geplaatst te worden.
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De vindplaatsen in de Noorder-Kempen liggen min of meer verspreid.
Troukens (1981) noteert voor 1975 het voorkomen van de otter te Kalmthout in de Maatjes bij het Nederlandse Zundert. Te Herksplas werd in
ongeveer 1979 ter hoogte van de Boensberghoeve 1 juveniel exemplaar geschóten. Van Mierlo en Van Mierlo (1979) beschrijven een waarneming te
Ravels in 1978. In 1984 tenslotte werd te Postel in de Ronde Put een
dier met zekerheid herkend, nadat het door meerdere vissers reeds vanaf
1983 was gesignaleerd in de omgeving (onder meer op het bevloeiingskanaaltje van Postel en de zandput van Mol-Donk). Ook voordien werd het
voorkomen van de otter nabij de Ronde Put reeds vastgesteld, met name
in 1971 en mogelijks ook in 1973 en 1974 (onder andere Troukens 1975
en Van der Straeten 1976).

In de Antwerpse Noorderkempen z~Jn verspreid nog meerdere
recente vindplaatsen gelocaliseerd.
(Foto: Johan De Meester)

Gesteund door hoger genoemde gegevens, zlJn er, vooral in de oostelijke
helft van de provincie, verder nog meerdere meldingen die onze aandacht
verdienen. Zo noemt Van der Straeten (1976) hier als mogelijke vindplaatsen: Hoogstraten (de Mark, 1974), Mol (1973), Rijkevorsel (kleiputten, 1974), Turnhout (1976), en Zoersel (1974). In Troukens (1975
en 1979) vinden we ook Dessel (het Goor, rond 1973), Geel (de Zegge,
1973), Lichtaart (1973 : 2 exemplaren), Mol (de Maat, 1970-1971) en
Retie (park, 1973). Vissers zouden in 1983-1984 ook te Kasterlee in de
Kleine Nete en te Geel in de Dekshoevevijver een. otter gezien hebben.
Andere onbevestigde meldingen hebben betrekking op Balen (de Most),
Hoogstraten (de Mark, 1975-1976 : 2 exemplaren, waarvan 1 juveniel opgemerkt), Mol (nabij
Donk, 1983-1984), Ravels (ongeveer 1978) en
Wechelderzande (Visbeek, 1977-1978 : sporen). De aanduidingen op de verspreidingskaarten van het Bestuur van Waters en Bossen (1974 en 1981)
brengen verder - voor zover interpreteerbaar - weinig nieuws. Voor 1970-
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1974 worden hier de omgeving van Arendonk, Geel, Lichtaart, \~eelde en
Zoersel aangestipt, voor 1981 enkel Lille-Rijkevorsel.
Tenslotte dient nog gezegd dat ook voor het westelijk deel van de provincie - buiten de reeds genoemde - nog enkele verspreide meldingen
te noteren vallen, welke mogelijks betrouwbaar zijn. Als zodania dienen
gegeven: Deurne, Rivierenhof, 1974-1977 ; Kalmthout, de Maatjes, 1982
de omgeving van Schilde-Zandhoven, 1970-1974 (Bestuur van Waters en
Bossen 1974) ; en Wijnegem, 1976 (Van der Straeten 1976).

3.3.5. Limburg
~~~~~~1~_~~_~~~~E~~!Q!~g_!~_!~2~g~E~_j~~~~

In Limburg kwamen otters vroeger zeer talrijk voor, met name vooral in
de Kempen en zuidelijker ook langs de Maas, zoals blijkt uit het grote
aantal vangstgegevens waarover we voor dit gebied beschikken. Uit
Haspengouw, de streek van de Herk en de Jeker, is ons hier evenwel geen
enkele melding bekend geworden.
Bij de oudere vangstmeldingen vallen vooral deze op uit Bree, Molenieersel,
Neerpelt, evenals Diepenbeek. Maes (1896) geeft immers voor elk van de
eerst genoemde drie vindplaatsen 25 gedode exemplaren voor de periede
1889-1895, voor Diepenbeek zelfs 31. Een analoge balans werd opgemaakt
voor Diest, net voorbij de provinciegrens met Brabant (zie paragraaf
3.3.6.1).
Met betrekking tot het complexe waterrijke gebied van Bree-Molenbeersel
kunnen we verder ook volgende oude vangsten vermelden : 2 exemplaren
aan de Itterbeek, 1898 ; 1 juveniel aan de Saerbeek, 1898 ; 2 exemplaren
aan de Aa, 1912 ; en een oude waarneming (1939) aan een vroegere viskweekwijver. Ook recenter, in ongeveer 1958-1959 kwamen er regelmatig
otters voor, onder andere in de visvijvers van het ~~riahof en de AaDeek,
zoals Van ~lijngaarden en Van de Peppel (1970) stellen. Rond 1960 werden
te Molenbeersel nog 2 juvenielen gevangen (Lauwers 1976), en in het Grootbroek werden er in dezelfde periode eveneens 2 otters gedood.
Voor de omgeving van Neerpelt zijn ook vangsten bekend uit 1898 (Neerpelt, Dommel) en uit 1912 (Achel, Warmbeek : 3 exemplaren). Ook daar
kwamen otters recenter nog algemeen voor. Van Wijngaarden en Van de
Peppel (1970) noemen in dit verband voor 1965 de \"armbeek en de vijvers te
Achel ; er werd ons ook gemeld dat zij rond 1950 een algemene verschijning
waren langs het Kempisch Kanaal, alsook te Lonunel in het moerasgebied
nabij de Baalse Gracht. Te EkseJ, aan de Donunel, werd in 1950 nog 1 exemplaar gedood, terwijl te Peer tijdens de strenge winter van '63 1 dier
dood werd aangetroffen.
Nabij Diepenbeek waren vooral de Demer en de Stiemerbeek voor otters
aantrekkelijke verblijfplaatsen. Naast de reeds genoemde zijn hier eveneens
nog vangsten te vermelden van 1898 (Oude Demer : 1 juveniel), en van 1912
(Oude Demer ; Stiemerbeek : 2 exemplaren) ; Boschmans (1975) geeft verder
nog voor ongeveer 1925 het gehucht 'Koning van Frankrijk' aan de Demer
als vindplaats op. Andere oude vindplaatsen nabij de Demer zijn enerzijds
Munsterbilzen (1898), aan de bovenloop, en anderzijds, het mondingsgebied
van de Gete en de Berk. Behalve de 5 ex. (waarvan 1 juveniel) vermeld in
Anon. (1987) voor de periode tussen de twee wereldoorlogen, zijn ens uit
dit gebied volgende concrete gevallen bekend: Donk (Merk, 1898), Linkhout (de Garen, 1913), Lummen (Albertkanaal, 1898), Schulen (Herk, 1~12),
en Zelem (Demer, 18(8). Te Lununen zou de otter in ca. 1965 na zijn gesignaleerd nabij visvijvers.
Verder zijn ons nog enkele vangsten bekend uit 1898 : zowel te P.eusdenZolder (l~enbeek) als te Leopo1dsburg (Visbeddenbeek) werd toen 1 juveniel
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gedood, terwijl twee andere vangsten (waarbij 1 juveniel) niet precies
konden worden gelocaliseerd. Voor de omgeving van Zonhoven stelt Onkelinx
(1981) dat tot ongeveer 1965 soms een exemplaar werd geschoten langs de
beken nabij het reservaat Wijvenheide. Hij noemt geen concrete meldingen.
Voor de ·Maasvallei tenslotte zijn ons een zestal verspreid gelegen en
vrij recente vindplaatsen bekend geworden. Van W~ngaarden en Van de Peppel
(1964 en 1970) noemen Neerharen (Oude Maasarm, 1958 : holen), Uikhoven
(tegenover de monding van de Nederlandse Geul, 1956) en Ranne (Jeker,
1948). Voordien werd gedacht een waarneming uit 1927 op de Nederlandse
Jeker het laatste exemplaar van de streek betrof (zie ook Cremers 1929
en Russon 1957). Volgens Zeevaert (1983) werd te Moelingen in 1952 een
exemplaar waargenomen door een visser, terwijl er volgens plaatselijke
getuigenissen te Elen in oude turfputten in de jaren '50 regelmatig
voorkwamen, en zij te Maaseik bij de Egelsberg rond 1960 eveneens werden
opgemerkt.
.
~~~~~~~~_~~_~~~~E~~~~~~g_~~_~~~~~~~~~_j~~~~

Van de oorspronkelijke talrijke otterpopulatie van de Limburgse Kempen
heeft zich klaarblijkelijk een restant kunnen handhaven tot in recente
jaren.
Meerdere afzonderlijke waarnemingen hebben betrekking op het noordoostelijke hoekpunt van de provincie, met name de omgeving van BreeKinrooi-Maaseik. Lauwers (1976) en Troukens (1979) meldden een .volwassen
dier met twee jongen te Molenbeersel in de Zig, in 1976 ; het Bestuur
van Waters en Bossen (1974) noteerde voor de periode 1970-1974 een
geschoten dier te Opitter, terwijl wij vernamen dat zowel te Kessenich
in een kiezel groeve nabij de Maas als te Kinrooi eveneens een exemplaar
werd geschoten, respectievelijk rond 1975 en in 1981. Goed beschreven
waarnemingen zijn ons bekend uit Haaseik (jachthaven Herenlaak, 1981 :
1 adult en 4 juvenielen, en 1982 ; oude Maasarm nabij Heppeneert, 1983) en

Enkele grote plassen in midden-Limburg herbergden
recentelijk nog otters.
(Foto: Johan De Meester)
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Molenbeersel (nabij Aabeek en Stamprooierbroek, 1983 : 2 exemplaren
ter hoogte van de samenvloeiing van de Aabeek en de Lossing, 1983 :
1 adult en 2 juvenielen), alsook eventueel uit Kessenich (grindput,
1983 : 2 waarnemingen) en Ophoven (jachthaven de Spanjerd, 1983 : 2 ex.).
Wat de laatste drie waarnem:i.ngen betreft kan een mgelijke venerring DEt de miri< of de
daar regelmatig voorkomende beverrat (Myocastor coypus) evenwel niet
met zekerheid worden uitgesloten. Met betrekking tot de onmiddellijke
omgeving van de genoemde vindplaatsen bereikten ons verder een dertien-tal
onder voorbehoud gegeven of onbevestigde meldingen voor de periode 19701984, waarvan één uit Troukens (1981). Ook het Bestuur van Waters en
Bossen (1974 en 1981) stipt op de beide verspreidingskaarten de omgeving
van Bree-Kinrooi aan.
Verder zijn twee betrouwbare waarnemingen afkomstig van Eisden (grindput)
en van Leut (Maasarm), meer stroomopwaarts langs de Maas gelegen, waar
respectievelijk rond 1971 twee en in 1983 1 exemplaar werden gezien.
Andere meldingen voor deze streek betreffen de omgeving van MeeuwenGruitrodé. Te Meeuwen werd langs de Aabeek in 1975 een exemplaar gevangen,
nadat het er voordien reeds was gesignaleerd. Tot 1983 kon op de Grote
Heide te Meeuwen regelmatig een dier worden gadegeslaan, terwijl ook te
Peer aan de Gelisbeek in de winter van 1982 het voorkomen van een exemplaar
zou zijn vastgesteld.
In het Noorden van de provincie zijn nog Achel en Lommel op te merken,
waar respectievelijk in het begin van de jaren '70 aan de Warmbeek met
zekerheid sporen werden herkend, en in 1975 één exemplaar werd waargenomen. Een onbevestigde recente melding betreft hier het Hageven te
Neerpelt. Er werd ons evenwel een vangst te Neerpelt van- 2 minken,-in
1983, bekend, welke mogelijks aan de basis van dit gerucht ligt.
Elders in de provincie is nog de vindplaats bij Zolder te noemen, waar
aan de vijver nabij Teggersgoed in 1982 een dier werd gezien en in 1983
sporen werden gevonden. Te Schulen werden, tenzij het hier een mink zou
betreffen, zowel in 1982 als in 1983 door verschillende vissers één of
twee exemplaren waargenomen, en in 1986 één exemplaar gedood (Berghmans
et al., 1987). In de Maten te Genk tenslotte werden in 1983 mogelijks
otterprenten gevonden. Onkelinx (1981) stelt daarentegen dat de otter
in de omgeving van Zonhoven niet meer voorkomt.
__
Verder merken we op dat voor het zuidelijke deel van de provincie (Herk
en Jeker) opnieuw geen enkele melding te noteren valt, en evenmin voor
de Voerstreek, wat trouwens ook wordt bevestigd door Zeevaert (1983).

3.3.6. Vlaams

Brabant
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De oude vindplaatsen die ons uit het Vlaamse gedeelte van de provincie
Brabant bekend zijn, laten toe de vroegere verspreiding voornamelijk te
situeren rond de Zenne, de Dijle en de Demer. Ook Willockx (1984) stelt,
zoals reeds hoger aangehaald, op basis van een aantal getuigenissen dat
otters vóór 1940 in de streek van de Dijle en de Demer helemaal niet zeldzaam waren. Verder werd ons ook het Kanaal van Leuven naar Mechelen als
zodanig genoemd, alsook de Velp en de omgeving van Tienen, waar zij tot
1940-1950 zouden zijn voorgekomen (Eyletten 1984). Met betrekking tot deze
laatste stelling zijn ons evenwel geen concrete gegevens bekend geworden.
Zoals reeds in paragraaf 3.3.3.1. werd aangestipt waren zij ook te vinden
nabij de Aabeek, een zijbeek van de Dender ter hoogte van Affligem.
Volgende meldingen liggen hiervan aan de basis: Asse (Asbeek, 1937),
Essene (1939 ; Bellebeek, 1940-1945), Teralfene (Bellebeek. 1913), Ternat
(domein Kruikenburg, 1898 : 3 exemplaren waarvan 2 juvenielen) en
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eventueel (cf. p.47) Hamme (ongeveer 1922). De vindplaatsen nabij de
Zenne, de Dijle en de Demer zijn enerzijds aan de rivieren zelf gesitueerd, maar anderzijds ook vaak bij de talrijke visvijvers, domeinen
en zijbeken (onde~ andere de Winge) in de buurt ervan.
Wat de omgeving van de Zenne betreft, kunnen aldus worden genoemd :
Beersel (Zenne, 1930), Brussel (vijvers in het Ter Kamerenbos, 1913),
Halle (Zenne, 1897), Laken (Molenbeek, 1898 ; vijvers van het koninklijk
domein, 1911 ; 2 exemplaren; 1910-1920), Peutie (vijver, 1898), St.Jans-Molenbeek (1928), St.Pieters-Leeuw (Zuunbeek, 1945), Vorst (vóór
1935), en Watermaal-Bosvoorde (1895). Troukens (onder andere 1981) vermeldt hier ook Perk (kasteelvijver van Ribaucourt, 1945 : 2 exemplaren),
en verder - waarmee we bij het Kanaal van Leuven naar Mechelen belanden Kampenhout (ReIst, 1937-1938 ; en het kanaal, 1941). Voor genoemd kanaal
is ons ook een vangst te Kampenhout uit 1950-1955 bekend.
Dank zij Baschmans (1975, 1981) zijn, voornamelijk uit de periode 19351960, heel wat gegevens bekend voor de streek van de Dijle en de Demer~
Voor de boven-Dijle, met de IJse, de Laan en hun mondingsgebied, noemt
hij Leefdaal (kasteelvijvers, ongeveer 1955) en Oud-Heverlee (Zoet Water,
1947) als vindplaatsen. Hieraan kunnen worden toegevoegd : Hoeilaart
(vijvers van Groenendaal, 1888 : 8 exemplaren), Huldenberg (vijvers,
1933), omgeving Neerijse (1890 : 10 exemplaren), Neerijse (vijver, 1912 ;
Dijie, 1913), Ottenburg (vijvers domein Laurensart, 1926 : 2 exemplaren),
en Vossem (parkvijvers, 1930, en 1932 : 2 exemplaren). Meer stroomafwaarts
zijn ons een paar vangsten bekend uit Heverlee (Dijie, 1913 : 1 juveniel ;
1939 : 2 exemplaren). Naar de Demer toe kennen we met Boschmans (1975,
1980 en 1981) meldingen uit Holsbeek (Leibeek, ongeveer 1905 : 5 exemplaren
waarvan 4 juvenielen ; Winge, ongeveer 1955 : sporen ; vijvers van het
kasteel van Tilt, ongeveer 1960 : sporen) en St.Pieters-Rode (Winge,
ongeveer 1960) ; voor het mondingsgebied van de Demer worden door hem
Gelrode (Demer, ongeveer 1950) en Werchter (Demer of Dijie, 1938, 1939
2 exemplaren, 1940) genoemd. Als aanvulling kunnen we hier geven :
Rotselaar (Winge, 1913 : 1 juveniel), Tremelo (bos van Ketelberg, 1889)
en Werchter (Demer, 1898).
Tenslotte dient nog Diest als belangrijke oude vindplaats vermeld te worden
volgens Maes (1896) werden er in de periode 1889 - 1895 niet minder dan
25 exemplaren gedood. Een latere vangst aldaar dateert van 1913 (Demer).

.

Voor Vlaams Brabant komen de recente meldingen, op twee mogelijke
vindplaatsen na, alle uit hetzelfde gebied, met name de vallei van de
Dijie. De ondersèheiden waarnemingen hebben echter geen betrekking op
de rivier zelf, maar wel op een aantal van de talrijke vijvers uit de
buurt ervan. Als zodanig zijn te noemen het domein Brocquerill te Kampenhout, de kasteelviJvers van Nederokkerzeel, een vijver nabij de Dijle
te Neerijse, de vijver van Langerode eveneens te Neerijse en een vijver
in het Hagaardbos te Overijse, waar respectievelijk in 1983, 1982, 1978,
1981 of 1982 en ongeveer 1974 telkens 1 exemplaar werd gezien. Deze
waarnemingen werden ons alle met een goede beschrijving gemeld, waardoor
een mogelijke verwarring met de mink onwaarschijnlijk lijkt.
Enkele aanvullende, maar onzekere of onbevestigde waarnemingen betreffen
Bierbeek, 1970-1973 (Bestuur van Waters en Bossen 1974), Kampenhout,
1970 (Troukens 1981), St.Agatha-Rode, 1984, en Zemst (tussen de Zenne en
de DijIe), ongeveer 1976.
Verder zou een otter mogelijks gesignaleerd zijn te Grimbergen in het
domein van Borgt, zowel in 1978 als in 1982, alsook te Schaffen in de
Middelbeek, 1982. Deze laatste melding dient evenwel geïnterpreteerd te
worden samen met deze uit Herk-de-Stad (prov.Limburg, zie paragraaf 3.3.5.2).

,
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3.3.6.7. Het Waalse grensgebied
3.3.7.1.Le Hainaut
In het Noorden van de provincie Le Hainaut moet de otter vroeger
frequent zijn voorgekomen, zoals blijkt uit de talrijke vangstgegevens
waarover we voor dit gebied beschikken. Het betreft hier voornamelijk
de bovenlopen van de Schelde, de Dender en de Zen ne , met hun respectievelijke bijbeken en/of opsplitsingen.
Met betrekking tot de Schelde zijn als zodanig de vangsten te noemen
uit Anvaing (Rhosne, 1898 : 1 juv.), Arc-Ainières (Rhohosne, 1889 :
3 exemplaren), Maubray (1922), Péronnes (kanaal Antoing-Pommer~ul,
ca. 1934, alsook daarvoór). Boschmans (1975) vermeldt ook een vangst
te Bruyelle (kasteel du Chastel, ca. 1928), terwijl we uit Libois
et al. (1982) afleiden dat de otter in de omgeving van Péruwelz tot
ca. 1945-50 voorkwam.
Voor de Boven-Dender geven Libois et al. (1982) ook de omgeving van
Jurbise op als vindplaats tot ca. 1945-'50. Wij kunnen dit bevestigen
aan de hand van 3 vangstmeldingen uit Erbaut, ca. 1950, en uitbreiden voor
met name de omgeving van Ath : te Arbre werden in de periode 1945-'52
2 exemplaren gedood. Verder beschikken we voor dit gebied over de gegevens
van meerdere oude vangsten: omgeving van Bruge1ette (Rieu de Gages,1912 :
1 juveniel; Dender, 1913), Cambron-Casteau (Dender, 1912 : 1 juveniel,
en 1913 : 2 juvenielen), Chape11e-à-Wattines (Dender, 1913 : 1 juveniel),
Erbaut (Petite Dendre, 1912 : 1 juveniel), Ghoy (ca. 1928, zie Boschmans 1975),
Lens (Dender, 1930), Lessines (1898 ; oude Denderarm, ca. 1932 ; 1939),
Montignies-1ez-Lens (Dender, 1912), omgeving Mou1baix (ca. 1937 : 3 ex.),
alsook twee niet nader te localiseren vangsten uit 1911 aan de Kleine Dender.
Voor de bovenloop van de Zenne tenslotte noteren we hier vooral de
omgeving van Seneffe-Arquennes, waar in de periode 1911-31 aan de
Somme 8 exemplaren werden gedood, en verder ook Ronquières waar voor
1907 verschillende holen langs de Sennette werden gesignaleerd, alsook
één vangst.
Met betrekking tot de verspreiding in recente jaren zijn ons hier weinig
gegevens bekend. Het Bestuur van Waters en Bossen (1974) geeft voor de
periode 1970-74 een toevallige waarneming op in de omgeving van Pecq
en van Seneffe, terwijl Libois et al. (1982) voor de periode 1970-75
de omgeving van Frasnes-les-Anvaing aanduiden. Dit laatste gegeven is
afkomstig van Troukens (o.a. 1975), die voor ca. 1970 het voorkomen van
2 exemplaren te St.-Sauveur stelde. Naar wij vernamen zouden ook rond
1977 aldaar opnieuw 2 exemplaren nabij visvijvers opgemerkt zijn. Deze
meldingen dienen echter alle onder voorbehoud geplaatst te worden.
3.3.7.2. Le Brabant walion
Ook in Le Brabant wallon moet de otter vroeger frequent ZlJn voorgekomen :
we beschikken immers opnieuw over talrijke oude vangstrneldingen, ook
hier voornamelijk gesitueerd aan de bovenlopen, bijbeken of opsplitsingen
van een aantal rivieren, met name de Zenne, de Dijle en de Gete. Als
zodanig zijn volgende vindplaatsen te noemen, respectievelijk : Bornival
(Thisnes, 1911 : 2 exemplaren), Braine-Ie-Chateau (Hain, 1913) en
Virginal-Samme (Sennette, 1912) ; vervolgens Archennes (kasteel vijvers ,
1912 ; Train, 1912 : 2 juv.), Chastre-Villeroux-Blanmont (ca. 1939),
Court-St.Etienne (Orne, 1912 : 3 ex. ; domein du Chenoy, ca. 1945),
La Hulpe (Argentineen visvijvers, ca. 1894 : 3 exemplaren, 1901, 1927
3 exemplaren, 1928 : 11 exemplaren - zie ook E.S., 1929 en Boschmans,
1975), Maransart (1943 : 3 exemplaren; 1949 : 5 exemplaren, waarbij
1 zogend wijfje; ca. 1951), Ottignies (1868 : 1 juveniel), en Rosières
(1943 : 1 juveniel); en tenslotte omgeving Jodoigne (1890), JodoigneSauveraine (Grote Gete, 1912), Neerheylissem (Kleine Gete, 1912), Orbais
(Ry, 1889), aan de Triselaine (1922), en nabij Zétrud-Lumay (Grote Gete,
1913 : 1 juv.). Het talrijke voorkomen van otters in de omgeving van de
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boven-Dijle werd ook expliciet vermeld in Vander Snikt (1902) en E.S. (1929)
voor La Hulpe, en in P.M. (1943) voor Maransart. Boschmans (1980) noemt
ook de vondst van prenten te Archennes aan de Dijie. in 1935. Een
recentere melding betreft Zétrud-Lumay, waar rond 1965 het voorkomen
van exemplaren nabij visvijvers zou vastgesteld zijn. Libois et al.
(1982) geven geen oude vindplaatsen op.
Voor de periode vanaf 1970 beschikken we slechts over twee meldingen
volgens Troukens (o.a. 1975) zou de otter in 1970 te La Hulpe gesignaleerd
zijn, en verder werd ons gemeld dat te Villers-Ia-Ville nabij de abdij
in de periode 1978-'80 enkele malen minstens één dier zou gezien zijn.
Dit laatste gegeven is verwerkt in de verspreidingskaart van Libois et al.
(1982), maar kan, evenmin als het vorige, niet met zekerheid worden
bevestigd.
3.3.7.3. Namur
Voor Namur komen hier slechts de meldingen uit Forville. de omgeving van
Hemptinne. en Villers-Iez-Heest in aanmerking. Op de genoemde vindplaatsen
werden in de eerste helft van deze eeuw verscheidene otters gedood :
resp. 1 (1939), meerdere (1911-13, o.a. aan de Soile), en 7 (1944-45,
domein de Pitteurs).
Wat de recentere verspreiding betreft, is ons een betrouwbare waarneming
bekend uit 1982, met name aan de Méhaigne nabij Eghezée. Dit gegeven
is ook opgenomen in de verspreidingskaart van Libois et al. (1982).
~.:.~.:.Z.:.~.:._~~~g~

Voor het Noorden van de provincie Luik zijn ons een aantal vangstmeldingen
bekend uit de omgeving van de Méhaigne, met name Fallais (1931), Huccorgne
(Méhaigne, 1933-37 : 8 exemplaren), omgeving Huccorgne (1952-53), Wasseiges
(domein de Lieutenant, 1913), en omgeving Wasseiges (ca. 1937), terwijl
we uit Libois et al. (1982) kunnen afleiden dat in de omgeving van
Huccorgne tot ca. 1960-65 otters voorkwamen.
Andere vangstgegevens hebben betrekking op Angleur (Grosses Battes, 1911)
en Argenteau (1889) voor de Maasvallei en Waremme (vijver. 1889).
Verder noteren we met Maes (1896) 6 gedode exemplaren te Sippenaeken voor
de periode 1889-95, terwijl zij toen ook frequent voorkwamen in het
Gileppemeer (Baelen. Jalhay) volgens J.B. (1888). Met Libois et al. (1982)
kunnen we tenslotte stellen dat zij in de omgeving van Blégny tot
ca. 1945-50 werden opgemerkt.
Met betrekking tot de recente verspreiding vinden we geen informatie in
Libois et al. (1982). Boschmans (1980) meldt een onbevestigde waarneming
aan een vijver bij de Geul te Plombières voor 1974-75. Het Bestuur van
Waters en Bossen (1981) duidt op haar verspreidingskaart het gebied
ten oosten van de Voerstreek aan (Hauset. Hergenrath, Sippenaeken en
Walhorn) ; als zodanig dienen deze vindplaatsen echter onder voorbehoud
geplaatst te worden: zij werden immers niet opgenomen door Libois et al.
(1982), en verder stelt Zeevaert (1983) dat in het Voerense geen otters
meer werden gesignaleerd na 1952.
3.3.8. Het Nederlandse grensgebied
3.3.8.1. Zeeland
Volgens Van Wijngaarden en Van de Peppel (1970) kwamen. vóór 1964,
in alle kreken van Zeeuwsch-Vlaanderen frequent otters voor. Zij baseerden zich m.b.t. die uitspraak op een groot aantal gegevens. welke
alle gedetailleerd zijn terug te vinden in Van Wijngaarden en Van de
Peppel (1964 a). Enkele aanvullende vangsten vinden we vermeld bij
Kleijn en van Bree (1966), met name Aardenburg (1959 : 2 exemplaren),
Axel (1947) en Hulst (1958), alsook in Boschmans (1975 en 1980) :
Hulst (het Spui, ca. 1930). Buise en Sponselee (1978) breiden de reeks
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VOOr Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen aanzienlijk uit n.a.v. hun fauna-onderzoek~
Uit volgende vindplaatsen zijn hen concrete gegevens bekend : Axel
(Boschkreek, 1944-45 : 2 exemplaren; Dries Arendskreek : tot ca. 1960
voorkomend), Clinge (Vlaamse kreek, ca. 1961 : spoor), Graauw (Vlaamse
kreek, ca. 1939), Hengstdijk (Vogelfort, 1944-45 ; de Vogel, ca. 1950
en ca. 1955), Hulst (ca. 1958 : 1 adult en 4 juvenielen), Nieuw-Namen
(Schelpkreek, ca. 1945 ; Koningsdijk, 1956), Vogelwaarde (Oude Haven,
afwateringskanaal en omgev. Koegat, 1945-56 : minim. 6 exemplaren),
Westdorpe (1938 : 2 exemplaren; Zwartenhoekske Kreek: tot ca. 1958
voorkomend) en Zaamslag (Grote Dulper : tot ca. 1955 voorkomend). Dit
vroeger talrijk voorkomen van otters in Zeeuwsch-Vlaanderen werd ons
verder ook bevestigd in een paar meldingen : tot ca. 1950 waren bestendig
meerdere exemplaren aanwezig in het Kanaal Sluis-Cadzand, en te Westdorpe
werd rond 1950 eveneens hun voorkomen vastgesteld.
In 1965 was deze situatie volgens Van \~ijngaarden en Van de Peppel (1970)
nog nagenoeg onveranderd ; als zodanig noemen zij : Aardenburg (Biezenkreek,
Draaivliet, Grote Gat, St.-Kruiskreek en Stierskreek), Axel (Axelse
en Grote Kreek), Clinge (Vlaamse Kreek en Zestigvoetkreek), Graauw
(Graauwse Kreek), Groede (Baarzandse, Nieuwkerkse en Zwartegatse Kreek),
Hoek (Achterste en Voorste Kreek), Oostburg (Grote Gat), Philippine
(Kreekje van Pilaat), Sluis (Stierskreek en Draaivliet), St.Janssteen
(Groot Eiland), Vogelwaarde (Groot-Vogel), Westdorpe (Canisvlietkreek
en Oostmolenkreek) en Zaamslag (Othenese Kreek).
Recenter zijn ons voor West-Zeeuwsch-Vlaanderen slechts de vindplaatsen
bekend welke Veen (1984) publiceerde voor de periode 1979-83, met name
de omgeving van Nieuwvliet en van Sluis. Laatst genoemde, gebaseerd
op Kegel (1980), is evenwel onder voorbehoud gegeven. Voor Oost-ZeeuwschVlaanderen beschikken we dankzij Buise en Sponselee (1978) over meer
informatie. Als vindplaatsen noteren zij met zekerheid Clinge (Vlaamse
Kreek en Rotte Kreek, 1966), de kreken ten Oosten van Hulst (1973-74
sporen), en de omgeving van Overslag (1967 : verdronken exemplaar).
Onder voorbehoud noemen zij verder de waarnemingen te Clinge (nabij
Weelkens, 1972), te Koewacht (1968 ; Grote Gat, 1975 en 1976), en te
Zuiddorpe (Moerspuipolder, 1977). Verder werd ons bekend dat nabij
Westdorpe in 1977 één exemplaar zou gezien zijn (Dekkerspolder), en in
1979 1 exemplaar werd gedood (Canisvlietbuitenpolder) ; te Zaamslag
(Othenese Kreek Zuid) zouden in 1980 2 exemplaren opgemerkt zijn.
Voor 1979-83 duidt Veen (1984) hier de omgeving van Axel en \Vestdorpe
en van Kloosterzande als mogelijke vindplaatsen aan.
3.3.8.2. Noord-Brabant
Op basis van hun onderzoek stelden Van Wijngaarden en Van de Peppel
(1970) dat voor 1964 de otter in Noord-Brabant vrijwel overal als
standwild voorkwam. Aan hun groot aantal concrete gegevens voor het zuidelijk deel van de provincie (zie Van Wijngaarden en Van de Peppel 1964 a),
kunnen we slechts een paar meldingen toevoegen : nabij Bergen-op-Zoom
kwamen in 1945 meerdere exemplaren voor, alsook in de turfputten nabij
Breda rond 1953.
In 1965 bleef - opnieuw volgens Van Wijngaarden en Van de Peppel (1970)
- van de voormalige Noord-Brabantse otterpopulatie vrijwel niets meer
over, tenzij net in het Zuiden van de provincie, waar met name in de
Dommel, de Tongelreep, de Reusel, de Leij, en in de Hoort en het
Ringselven bij Budel nog zeer kleine aantallen leefden.
Voor de periode daarna beschikken we over de gegevens van Mertens (1973),
Troukens (1981) en Veen (1984), alsook over enkele meldingen.
Mertens (1973) noteert een verdronken exemplaar te Bergeijk (viskweek-
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vijvers De Liskes) rond 1970. Troukens (1981) signaleert de otter te
Zundert (en te Kalmthout) in de Maatjes, in 1975. Rond 1975 ook werd
een dier gedood nabij Bergen-op-Zoom, terwijl nabij Valkenswaard in
1978 regelmatig een exemplaar zou zijn opgemerkt. Veen (1984) geeft hier
voor de periode 1979-83 de volgende vindplaatsen op : de omgeving van
Terheijden (waarneming in 1981), van Noordhoek, van Oisterwijk en van
Budel (Ringselven, 1982) ; de laatste twee zijn evenwel onder voorbehoud
geplaatst. Voor Budel tenslotte werd ons nog gemeld dat ook in 1984,
nabij de Zuid-Willemsvaart een dier zou gezien zijn.

~~~~~~~~-~~~~~!~~~~_~~~~~~8
Voor de provincie Nederlands Limburg stelden Van Wijngaarden en Van de
Peppel (1970) dat voor 1964 letterlijk overal waar maar water was otters
voorkwamen. Voor de detailgegevens wordt opnieuw verwezen naar
Van Wijngaarden en Van de Peppel (1964 a).
In 1965 bleef volgens hogergenoemden haast niets meer over van deze
populatie, behalve opnieuw net bij de grens met België, met name in de
moerassige terreinrestanten nabij de Zuid-Willemsvaart en de Noordervaart. Ook in de periode daarna blijkt dit gebied bezet: voor de omgeving
van Weert zijn ons immers enkele betrouwbare meldingen bekend : zo werd
er na 1970 1 exemplaar gedood bij het Kanaal Wessem-Nederweert, rond 1976
werd 1 dier waargenomen in het Wijffelterbroek, terwijl aldaar rond 1978
sporen werden gevonden. Verder beschikken we hier over een aantal
onbevestigde gegevens : nabij de Kievitsloop en de Zuid-Willemsvaart
zou het voorkomen van otters zijn vastgesteld, resp. 1969-70 en 1977,
alsook in het gebied Hunsel - Stamproy - Weert - Nederweert (o.a. Broekbosgebied en Ringselven) in de periode ca. 1970-76. In Veen (1984) vinden
we eveneens een onbevestigde melding voor de omgeving van Weert (Roeventerpeel, ca. 1981), in aansluiting met de mogelijke vindplaats voor dezelfde
periode te Budel in Noord-Brabant. Veen (1984) noteert met Hanekamp (1979)
ook de omgeving van Vlodrop (Rode Beek, 1979), en verder ook de omgeving
van Beesel en Wessem, evenwel alle onder voorbehoud. Een laatste melding
voor het Noorden van dit grensgebied betreft Roermond, waar in 1978
1 exemplaar zou waargenomen zijn.
Zuidelijker zijn ons enkel Meerssen en Obbicht als vindplaats bekend,
waar respectievelijk rond 1966 prenten zouden gevonden zijn nabij de
Geul en rond 1975-80 volgens Hendrix (1982) nabij kasteelvijvers
1 exemplaar geschoten werd.
3.3.9. Het Franse grensgebied
Voor het Franse grensgebied zijn ons geen concrete gegevens bekend.
Er werd ons enkel gemeld dat tot ca. 1940 de otter nagenoeg overal
algemeen voorkwam, en sterk in aantal achteruit ging in de periode
1960 - 1970-75 (zie ook Groupe Loutres 1981).
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3.3.10. Algemeen Overzicht

II

Globaal beschouwd kan gesteld worden dat vroeger otters in Vlaanderen
en onmiddellijke omgeving 'zoögeografisch' overal van nature voorkYTamen.
De dichtheid van de deelpopulaties zal uiteraard wel verschillend geweest zijn naargelang de plaatselijke biotoopgesteldheid. Het lijkt
ons nuttig in dit overzicht de voornaamste gebieden welke ons bekend
zijn geworden op een rijtje te zetten.
Als zodanig zijn te noemen : het IJzerbekken en daarbij aansluitend
het Brugse met zijn talrijke kanalen en wateringen, alsook het krekenrijke gebied nabij de grens met Nederland, hetwelk doorloopt tot de
Beneden-Schelde bij Antwerpen ; het Gentse met zijn eveneens talrijke
kanalen en oude rivierarmen, de Boven-Schelde met de Zwalm en de
Maarkebeek, alsook de Boven~Dender ; de bovenloop van de Zenne, de Dijie,
de bovenloop van de Grote Gete, de Demet, met hun vele begeleidende
kasteeldomeinen en vijvers ; de Nete, de Kleine Nete en de Molse Nete
het Albertkanaal in de provincie Antwerpen, het Kempisch Kanaal, de
Antwerpse Noorder-Kempen met de Kleine A, de A en de Mark ; en de
Limburgse Kempen met de Dommel en de Warmbeek, alsook de talrijke
putten en vennen nabij Bree en Kinrooi. Tenslotte kan hier, afgescheiden
van de Vlaamse rivierbekkens, ook nog het stroomgebied van de Méhaigne
bij de oude vindplaatsen genoemd worden.
We merken hierbij op dat onder de concrete gegevens m.b.t. deze gegevens
er nagenoeg telkens een aantal betrekking hebben op nest jongen of
juveniele dieren.
Van dit vrij regelmatig verdeeld verspreidingsbeeld in vroegere jaren,
blijken in recentere jaren slechts enkele fracties meer overgebleven
te zijn. Vooral uit de Limburgse Kempen en de provincie Antwerpen met
aansluitend daarbij de Dijlevallei, konden meerdere betrouwbare meldingen worden genoteerd. Voor de omgeving van Bree - Kinrooi enerzijds,
en het gebied gevormd door de Dijlevallei en de omgeving van Mechelen,
Bornem, Lier en Antwerpen anderzijds, beschikken we over een behoorlijk
aantal meldingen gespreid over meerdere jaren. Het lijkt dan ook aannemelijk in deze beide gebieden de aanwezigheid van een bescheiden
populatie te veronderstellen. Voor het eerstgenoemde gebied hebben
bovendien een aantal van de meldingen betrekking op juvenielen. In
hoeverre de andere meldingen toevallige waarnemingen van zwervende
dan wel gevestigde dieren betreffen, is niet duidelijk.
Voor Oost- en West-Vlaanderen duiden de betrouwbare gegevens op het
recente voorkomen van een kleine populatie in de IJzerstreek rond
Diksmuide, alsook in het krekengebied in het Noorden van beide provincies.
Dit laatste dient dan wel in samenhang met de betreffende gegevens uit
Zeeuwsch-Vlaander.en (Veen 1984) gezien te worden. Behalve de vrij goede
continuiteit van de waarnemingen, liggen de relatief talrijke meldingen
m.b.t. juveniele dieren aan de basis van deze interpretatie. Naast enkele
geisoleerde meldingen zijn.hier tenslotte nog de Scheldevallei nabij
Gavere en het Berlarebroek te noemen, waar regelmatig het voorkomen
van otters werd gesignaleerd.
In het algemeen kan worden opgemerkt dat, in tegenstelling met vroeger,
haast al de (zekere) meldingen thans betrekking hebben op vijvers,
moerassige terreinen, oude rivierarmen e.d., en niet op de rivieren zelf.

De combinatie van visrijke waters en structuurrijke

oeverbegroeiing is noodzakelijk binnen een otterbiotoop.
(Foto: Johan De Meester)
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3.4. De landelijke evolutie van het bestand

Het voorkomen van otters in ons land is al zeer lang bekend.
Paleontologische gegevens zijn evenwel zeer schaars. Van Dhr. A.Gautier
(R.U.G.) ontvingen we de volgende informatie. In de oudere literatuur
maakt alleen Dupont (1871) melding van de otter. Hij signaleert het
voorkomen in de 'alluvions quaternaires de la Basse Belgique', zonder
enige verdere uitleg in het Boven-Pleistoceen gesteld. Als recente
vondsten gelden: Gent, Middeleeuwen (Gautier, 1979) ; Oudenburg,
volle en late Middeleeuwen; Lokeren, in het Molsbroek (Vlaamse Vallei),
met vermoedelijk Holocene ouderdom. De vondsten uit Gent en Oudenburg
zijn opgenomen in de collecties van het Laboratorium voor Paleontologie
van de R.U.G.
Behalve deze paleontologische gegevens zijn de oudste referenties die
we kennen deze via de toponymie. Van Dhr. E.Kesteloot (K.B.I.N.) kregen
we een kaartje met een lijst plaatsnamen uit het 'Woordenboek der
toponiemen' (zie bijlage), dat door hem werd gebruikt als aanwijzing
voor de vroegere verspreiding van de otter. Hodl-Rohn (1974) wijst
er echter op dat tot in de 18e eeuw het woord otter en het woord bever
bijna willekeurig door elkaar worden gebruikt voor beide diersoorten.
Reuther (1980) haalt enkele auteurs aan die deze stelling betwisten :
op het einde van de 15e eeuw zou reeds een duidelijk onderscheid gemaakt
worden. Reuther, evenals Festetics (1980) achten een verwisseling met
adders (Kreuz-otter) veel waarschijnlijker. Overigens is er trouwens
een verwantschap tussen het Griekse hydra en het Indo-Germaanse udr
(water), waaruit het Oud-Hoogduitse ottar werd afgeleid. Festetics vermeldt nog dat het woord oter in Otersdorf ook gewoon 'nat' kan betekenen
en dat in het Fries otterst 'de buiten' kan betekenen. Reuther benadrukt
dat afleidingen uit de naam Otto mogelijk zijn. Kortom, zeker in het
Duitse taalgebied is het problematisch om het vroegere areaal d.m.v. de
toponymie te willen omschrijven. Men moet zich werkelijk geval per geval
een oordeel vormen. Vermoedelijk gebeurt dus ook in het Nederlandse
taalgebied de interpretatie van de voorkomende ottertoponiemen best in
overleg met specialisten ter zake.
Dankzij S.Pierron (1973) weten we dat al in de Middeleeuwen in Brabant
professioneel op otters werd gejaagd. "Le loutrier ou ottervanger avait
Ie droit de chasser et de prendre les loutres par tout Ie pays de
Brabant, dans toutes les eaux vives et stagnantesdu duché, rivières,
ruisseaux et étangs, qu'elle dépendissent de la juridiction de Sa
Majesté ou d'une juridiction particulière, sans exception aucune.
Et même il Ie fallait, quand i1 Ie requérait, lui prêter aide et
assistence pour la capture de ces animaux nuisibles ...
Le célèbre tableau de Pierre Bruegel 'Chasseurs dans la neige', qui
est au Musée de Vienne , nous montre les loutriers et leurs chiens."
Ook de Gentenaa.r Bening beeldde de officier in actie ui t "dans
la deuxième miniature des 'Heures de Notre Dame' ", daterend van ruim
een eeuw voor Breughel, in het begin van het bewind van Karel V.
De oudste officiële opdracht die Pier ron vond,dateert van 1572. Begin
1600 wordt zijn (geprivilegieerd) bestaan zeer nuttig geacht "attendu
la grande quantité de viviers que Sa Majesté possède dans Ie district
Brabant, et qu'il s'y rencontre beaucoup de loutres~ Het was aan anderen
op straf van boete verboden zelf otters te vangen (Theys, 1948). Het
beroep bleef bestaan tot aan de Franse Revolutie.
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Voor Oost-Vlaanderen hebben we over dezelfde periode enkele gegevens
door de opzoekingen van Van den Abeele (1960) met betrekking tot de
l~sselrij Gent. Zo werden rond het midden van de 18e eeuw otters gevangen of geschoten in Afsnee, Drongen, Eke en Zaffelare. Over de
periode 1586-1783 vond de auteur voor de Kasseirij Gent vermeldingen
van 82 otters waarvan 12 in Deurle en 19 in Latem.
Gespecialiseerde werken over de fauna, waarin ook melding gemaakt wordt
van de otter, vinden we pas in het midden van de 1ge eeuw. Deze fauna's
geven echter met betrekking tot de talrijkheid en verspreiding slechts
algemene indrukken, geen precieze gegevens. Zo schrijft Baron Edmond
de Selys-Longchamps (1842) : "La loutre est commune sur les bords de
presque toutes les rivières }Xlissonneuses de Belgique~ Elle est Ie plus
grand fléau des étangs de Campine (élevages de poissons)." Julien Deby
(1848) vermeldt: "Assez commune sur les bords de la plupart de nos
rivières et dans nos marais. "Van der Stegen de Putte (1850): "Pontoppidon
a bien raison de n'être pas de l'avis des auteurs, qui soutiennent que
la loutre ne fréquente pas les eaux salées : on en voit souvent sur les
bords de l'Escaut et de la DYle, au-dessous de Malines" en A.Lameere
(1895) : "Au bord des eaux : Commun."
Wat de wetenschappelijke literatuur betreft valt vervolgens een hiaat op
tot het werk van Frechkop (1958) over de Zoogdieren van België. Ook
daar vinden we met betrekking tot de talrijkheid en verspreiding enkel
dat : "er in de collecties van het K.B.I.N. otters zijn uit alle
provincies". Slechts vanaf de jaren '70 wordt door Dhr. W.Troukens
de start gegeven om precieze gegevens te verzamelen, vooral dan met
betrekking tot de recente verspreiding .
Voor een reconstructie van de evolutie zijn we dus aangewezen op andere
bronnen van historische informatie. Heel wat precieze gegevens en ook
algemene indrukken zijn ons bekend via de van staatswege gesubsidieerde
uitroeiingscampagne die begon met het instellen van een premie op 9/7/1889.
De premiestatistieken die bekend zijn geraakt via jagers- en visserstijdschriften (alle officiële documentatie is immer3 weggegooid !) zijn
echter, zoals reeds gesteld in § 2.1.3, vermoedelijk slechts een nauwkeurige en betrouwbare maatstaf van de aantallen gedode otters - en de
stand - tot de jaren '30, hooguit tot W.O. 11.
Van dan af zijn we op allerlei bronnen aangewezen (onder andere mondelinge
overlevering ('ora! history'), maximaal tot de periode rond W.O.II reikend, die
uiteraard geen nauwkeurige gegevens bieden in verband met de stand zelf,
maar enkel een globale interpretatie van het verloop ervan toelaten.
In de periode rond het instellen van de otterpremie wordt in het jagersen visserstijdschrift C et Pstelk de klemtoon gelegd op het talrijk
voorkomen van otters. Er wordt een verband gelegd met het uitzetten van
vis door de regering zoals blijkt uit de volgende citaten :
" Le pays est infesté de loutres, nous en avons vu en pleine vilie."
(Anon, 1888);
Depuis quelque temps on a attiré notre attention sur la propagation
de la loutre en Belgique ; de toutes parts on nous signale sa présence,
et la multiplication de cet animal semble marcher de pair avec Ie
repeuplement de nos cours d'eau"(J.B., 1888), (1) ;
"Le lac de la Gileppe, que l'on vient de repeupler, est infesté par les
loutres qui y commettent des ravages importants ; il en est de même
pour un grand nombre de cours d'eau du Luxembourg ; la propagation de ces
11
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animaux nous est du reste signaléede divers cotés. Ainsi, dans la
propriété de M.Rossil, chateau des Croisettes, Ie garde en a tué
40 en trois ans; à Groenendael, dans Ie nouvel étang que Ie gouvernement
vient de créer et de peupler avec des espèces précieuses, 8 loutres
commetraient leurs déprédations" (J.B., 1888) (1);
"ce terrible maraudeur , dont la multiplication semble marcher de pair
avec la repeuplement de nos cours d'eau" (Anon., 1889 c);
"Sur la rive de la Lesse, il existe de véritables colonies de mammifères
au pieds palmés qui vivent grassement et détruisent, bon ou mal an, au
moment ou les saumons vont de la mer aux frayères, une grande quantité de
ces poissons,dont ils privent la consommation publique" (d'Hollyval, 1889)
artikel overgenomen uit de Kennel Gazette, het aantal otters in België
wordt voor 1890 op 5000 geschat (2).
De premiestatistieken geven ons inderdaad een groot aantal gedode otters
te zien. In het topjaar 1890 werden niet minder dan 381 otters gedood en
over de eerste 6,5 jaar 2048 (gem. 315 per jaar). Dit betekent over het
hele land gemiddeld 1 gedode otter per jaar per 10 X 10 km'. Het totale
Belgisch bestand op dat moment is echter moeilijk te beoordelen. Daarvoor
zijn quantitatieve gegevens vereist over de beschikbare biotopen, maar
ook van de mate van geschiktheid en de densiteit waarmee otters daarin
voorkomen. Onderzoekers in het buitenland wagen zich nog nauwelijks aan
aantalsschattingen ; gezien het grote aantal onbekende factoren is een
gefundeerde uitspraak nog steeds een hachelijke zaak. Te oordelen naar
de in de literatuur vermelde territoriumgroottes moet statistisch gezien
op basis van het aantal gedode otters zowat elke otterfamilie getroffen
zijn.
Het in 'Chasse et Pêche' vooropgezette getal van 5000 is alleszins zwaar
overtrokken: het zou neerkomen op 17 otters per 10 X 10 km' ! Ook de interpretatie van de Selys-Longchamps (1873) door Kesteloot (1980) als zou
de otter reeds sedert 1873 zeldzaam zijn geweest is alleszins foutief.
Het door Kesteloot (o.c.) gepubliceerde verspreidingskaartje m.b.t. de
gegevens vóor 1970 klopt beslist niet met het werkelijk beeld van die
periode.
In elke provincie werden er otters gevangen. Gerangschikt volgens hun
relatieve belangrijkheid op basis van het aantal per oppervlakte in
deze eerste periode (1890-1895) krijgen we het volgende beeld (tabel 2)
Tabel 2
Provincie

Aantal/lOO km'
/jaar

Aantal/jaar

1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,9
0,9
0,8

34
39
33
37
46
34
33
31
22

1 Limburg
2 Oost-Vlaanderen
3 Antwerpen
4 West-Vlaanderen
5 Luxemburg
6 Namen
7 HenegoU\o/en
8 Brabant
9 Luik
C et P 2(2) 15
(1) J.B., 1888
(2) C et P §.(1)1

%
11
13
11
12
15
11
11
10
7
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Limburg sco~rt hier dus het hoogst met gemiddeld ~ gedode otters
per 10xlOkm , wat trouwens overeenstemt met het overzicht van de
gemeenten waarin in deze beginjaren de meeste otters werden gedood,
in volgorde: 31 in Diepenbeek (Limburg), 25 in Neerpelt (Limburg),
in Rree (Limburg), in Diest (Brabant) en in Molenbeersel (Limburg)
14 in Hantes-Wihéries (Henegouwen) ; 8 in Merendree (Oost-Vlaanderen); en
6 :in Sippenaeken (Liège) (Maes, 1896).
Behalve de Selys-Longchamps (1942) legt nog een andere auteur de
klemtoon op de Kempen: "je pense que d~ns aucune partie de notre
pays les loutres ne sont plus abondantes qu'en Campine " (Anon., 1890d).
Overigens stond men daarover verwonderd : "comme on Ie remarque, la
priorité revient toujours au plat pays. Normalement c'est Ie contraire
qui devrait avoir 1ieu, puisque les observateurs sont d'accord pour
admettre que la loutre se nourrit de préférence de salmonides et que
les cours d'eau à truites se trouvent dans la partie élevée du pays.
~'après des renseignements qui nous &Dt
par venus les loutres pullulent
ce pendant dans Ie haut pays, dans les Ardennes notamment" (Anon., 1890f).
Uit de gepubliceerde gegevens blijkt dus dat een hoge otterdensiteit
niet bepaald werd door de aanwezigheid van forel en zalm (salmoniden).
Of er een verband bestond met het uitzetten van vis is momenteel moeilijk
uit te maken. Het lijkt ons wel waarschijnlijk dat een grotere hoeveelheid voedsel de draagkracht van het milieu voor otters wel kon verhogen,
voor zover andere factoren met name bijv. de aanwezigheid van voldoende
schuilplaatsen of sociale interacties, niet limiterend werkten. Daarnaast kunnen sommige gebieden als ideale voortplantingshabitat voor
meerdere vrouwtjes hebben gefungeerd (cfr. Jenkins, 1980). Mogelijk
ligt zulk een verschijnsel wel mede aan de basis van de toen gangbare
frequente overdrijving van de voortplantingscapaciteit van de otters
vb. 2x per jaar voortplanting in plaats van Ix ; gemiddeld 3-4 jongen,
tot 6 in plaats van 2 à 3 en vermoedelijk bij hoge uitzondering 6 (of
zelfs nooit), tenzij we zulks op rekening moeten schuiven van het "gestook
aan de basis" dat Desmet (1982) ontwaart bij het tot stand komen van het
premiestelsel.
Alleszins geldt het hierbij als doorslaggevend argument, terwijl we
aan de andere kant nooit een evalutie van de bereikte resultaten hebben
gezien, noch een intrekken van de maatregel omdat het beoogde doel
was bereikt.
Reeds van in deze beginjaren zien we een snelle daling van het aantal
uitgekeerde premies in alle provincies, behalve in Antwerpen. Deze
achteruitgang is op die 6,5 jaar vrij regelmatig en kan gerust al spectaculair worden genoemd. We denken dat hij zeker in die periode wel degelijk in verband kan worden gebracht met een daling in het aantal gedode otters - en gezien de uitroeiingscampagne in volle hevigheid woedde - ook met het totale bestand. Dit is trouwens ook de mening van
L. ~'iaes (1896). één van de verantwoordelijke ambtenaren: "Ie nombre
de primes réclamées annuellement va en diminuant, la mesure prise par
Ie Gouvernement atteint donc parfaitement son but~.
~lerb;aardig is de sterke overeenkomst met andere landen waar een premie
werd ingesteld en waar de achteruitgang soms ook in fasen plaatsvond
(figuur 8 ). Het lijkt aannemelijk dat het hier toch wel om een plotse
verhoging van de uitroeiingsdruk gaat. een druk die reeds gedurende
eeu~en in geheel West-Europa bestond (cfr. supra) en toenam met de
bevolkingsdichtheid.
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In de daaropvolgende jaren (lste~ en 2dedecade van de 2CSte eeuw) gaat de
achteruitgang verder, en dit eveneens op een met andere landen geheel
vergelijkbare wijze. Voor zover ooit een indruk van achteruitgang bestond werd deze echter meteen ontkracht in de jagers- en visserstijdschriften zoals blijkt uit volgende citaten :
"car si nous ne voyons que rarement les loutres, ••• il en existe des
quantités dans Ie pays" (1) en "elles se multiplient d'une façon
inquiétante et l'on ne parvient que difficilement à les prendre"
(Anon, 1911a).
De ambtenaar Quiévy (1907) ontkent de achteruitgang eveneens bij ZlJn
vergelijking van de periode 1889-1895 en 1903-1906, namelijk gemiddeld
292 per jaar t.o.v. 210 per jaar:
"Malgré ces importantes hécatombes, la quantité de loutres ne semble
pas diminuer sensiblement, ••• et cela malgré l'augmentation de densité
de la population de notre pays et la guerre acharnée qu'on a fait de
toute part à ce carnassier depuis dix-huit ans."
Het door hem berekende gemiddelde van de eerste periode komt echter
maar relatief dicht bij dat van de tweede periode, omdat dit eerste op
7 jaar in plaats van op de werkelijke periode van 6,5 jaar berekend
werd. De verbeterde versie is: gemiddeld 315 t.o.v. 210, waaruit dus
een veel sprekender verschil naar voren komt en een achteruitgang niet
te ontkennen valt.
i{'
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De volgorde der provincies gerangschikt volgens hun belangrijkheid
over de periode 1903-1919 is nu (tabel 3 , uit(2)) :
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Tabel 3
Provincie
1 Antwerpen
2 Limburg
3 Namen
4 West-Vlaanderen
5 Brabant
6 Henegouwen
7 Oost-Vlaanderen
8 Luxemburg
9 Luik

Aantal/100km'/jaar
1,6
0,8
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
O,S
0,3

Aantal/ jaar
45
19
24
21
20
23
17
22
7

%

23
9
12
11
10

11

9
11

4

Over de provincie Antwerpen is Quiévy (1907) niet zo verwonderd:
'ié'est donc la pro vi nce d' Anvers qui, de beaucoup , détient Ie record
en cette matière. Ce fait n'a rien d'étonnant, si l'on tient compte de
l'importance et de la multiplicité des cours d'eau et canaux qui arrosent
cette partie du pays." De gegevens uit Geel (cf. Stijnen 1987) bevestigen het beeld van de provincie Antwerpen, waarbij in tegenstelling tot
alle andere provincies, de aantallen in deze periode hoger liggen dan
in de vorige. Een verklaring voor dit toch wel opvallende verschijnsel
hebben we echter niet.
Voor de jaren '20 hebben we 3 jaar premiegegevens, die opnieuw een
kleiner aantal te zien geven.

(1) C et P 28 (12) 255
(2) bronnen:-zie bijlage 3
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De volgorde der provincies is nu (tabel 4) (uit

(1»

Tabel 4
Provincie
1
2
3
4
5

6
7

8
9

Aantal/lOOkm~/jaar

Antwerpen
Namen
Oost-Vlaanderen
Henegouwen
Luxemburg
West-Vlaanderen
Limburg
Brabant
Luik

0,6
0,5
0,5
0.4
0.4
0.3
0.2
0,1
0.1

Aantal/jaar
16
19
14
15
17
8
4
5
3

%
16
18
14
15
17
8
4
5
3

Vanaf deze tijd hebben we de eerste gegevens uit andere bronnen.
Deze zijn pchter miniem vergeleken met de aantallen die we kennen
via de premiestatistieken.
Libois et al. (1982) kwalificeren de toenmalige status o.i. terecht
als 'assez répandu'. Wij kunnen dit voor wat Vlaanderen betreft globaal
bevestigen op basis van de nog talrijke gegevens van gedode otters
en van meerdere betreffende getuigenissen waarover we beschikken.
Opmerkelijk is evenwel dat een aantal getuigenissen m.b.t. deze periode
het reeds hebben over het 'laatste exemplaar van de streek' (o.m.
Leupegem, Lier, Riemst, ~choten). Deze opinies kunnen o.i. wijzen op
het feit dat de bestandsafname minstens op locaal vlak reeds zichtbaar
was.
Vermoedelijk is de toestand in de jaren dertig niet zoveel veranderd.
De jaren '38-'39, de laatste waarvan we nog premiestatistieken hebben,
geven opnieuw een sterke daling weer. Wellicht is dit echter geen
betrouwbaar beeld van het aantal gedode otters, gezien de prijs van
de premie niet meer in verhouding stond met de prijs van het bont.
Het beeld - over twee jaren - ziet er uit als volgt (tabel 5) (1) :
Tabel 5 :
Provincie
1

2
3
~

5

6
7

8
9

Namen
Luxemburg
West-Vlaanderen
Henegouwen
Brabant
Limburg
Antwerpen
Luik
Oost-Vlaanderen

Aantal/lOOkm~

/jaar
0.6
0.4
0.3
0,2
0,2
0,2
0,2
0.1
0.1

Aantal/jaar

%

20
16
10
9
7

3
21
13
11

5

6

9

5

7

3

4
2

2

Er kwamen duidelijk nog overal otters voor. Wi1lockx (1984) schrijft
in dit verband : ..... Uit sommige getuigenissen blijkt dat hij tot voor
1940 zelfs niet zeldzaam was in de Demer- en Dijlemeanders. Ook elders

(1) bronnen: zie bijlage 3
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in het rivierlandschap zoals te Hofstade en Blaasveld kwam de otter
voor ..... In de Fishing Clubs var. die jaren vinden we volgende uitspraken
..... l'on con state assez fréquemment sa présence dans différentes régions
du pays ... et il semble que l'on trouve des traces de nombreuses loutres
dans tout Ie pays ..• ·· (Anon.. 1932 a) ; en verder :" Depuis quelque
temps déjà les captures de loutres sont assez nombreuses en Belgique"
(Anon., 1930 a). al sook : .. Les Loutres sont encore nombreuses dans les
rivi~res de la reoyenne et de la haute Belgique ..... (J.V. 1939). In het
tijdschrift Chasse et Pêche merten we een eerste bevestiging op dat er
een achteruitgang in het bestand moet hebben plaats gevonden vóor
wereldóorlog 11 : "y a-t-il recrudescence de cet animal en BeIgique
aD est-ce un vent qui passe ? t1ais de tous coins on nous pose des
questions relatives à lutra vulgaris ou mustela lutra" (1).
Verder dienen we nog op te merken dat vanaf de jaren rond ~'.O.II
(1937, 1942 •..• ) in Walloni~ aanvullende premies werden uitgeloofd
door de vissersverenigingen, wat wijst op een hernieuwde aandacht voor
de ottervervolging.
Een enquête in de IJzerstreek rond Diksmuide. alsook enkele getuigenissen uit Assenede en Kasterlee, leerden ons dat er zeker tot het begin van
de jaren '50 nog op vele plaatsen otters voorkwamen en dat ze tot dan
lokaal nog vrij talrijk konden zijn. Dit stemt volledig overeen met de
bevindingen van Libois voor Wallonië. Zo vermeldt hij een klemmenzetter
in Chiny die op één winter ('44-'45) 13 otters ving, evenals de vangst
van 24 otters op een bijrivier van de Semois te V~esse tussen '52 en '56,
I,'at hem doet beslui ten : "A cette époque, la Loutre paraÎt donc encore
localement commune". Dit ~ordt ook bevestigd in het volgende citaat uit
(c
' e
t .P : " T
l guere
'
j
'
" sIgna 1 e' sur
_ ne se passe
ce
semalne,
S3ns qu , 1' 1 ne SOlt
l'un ou l'autre de nos cours J'eau ou ruisseaux la capture d'une ou de
plusieurs loutres, bien que la prise au pi~ge de ce must~lid~ ne soit Ie
fait de quelques piêgeurs spêcialistes exp~rimentès" (Nemrod. 1951).
Ook wordt de achteruitgang t.o.v. vroeger toegegeven in het volgende
citaat:
"Bien qu 1 autrefois, par suite de la plus grande richesse de nos cours
d'eau en poissons, la loutre fut certainement plus abondante que
maintenant, cet animal existe en plus grand nombre qu'on ne Ie croit
généralement, seulement on ne se rend pas toujours tout de suite compte
de sa présence et d'autre part sa vi~ mouvementée et tr~s active la fait
soudainement disparaître des endroits ou les dégats commis auraient pu
faire remarquer cette présence" (C.P., 1952).
Van den Eeckhoudt (1953) zegt,in tegenstelling tot wat Criel (1984a)
meldt, niets over een duidelijke achteruitgang van het otterbestand in
de jaren 'so : "Elle est re1ativement commune en Belgique, maïs se
cache très bien et se méfie de pièges qu' on lui tend". Ook Frechkop (1958)
e10et dit trouwens niet, terwijl in Nederland dank zij het onderzoek van
Brouwer (1940) een vroegtijdige bescherming kon worden afgedwongen (en
de otter er nog veel beter voorstaat dan bij ons).
Volgens Libois (1983 b) verdwijnt de otter in Walloni~ op de meeste
plaatsen gedurende de periode '55-' ~.~ te oordelen naar de resultaten
van zijn enqu~te bij 'des préposéi forestiers', wat hem deed besluiten
"Le di~clin ne semb1e vraiment éviclent que vers les années 1950-1960:'
In de vorige paragrafen hebben we reeds~beklemtoond dat er reeds langer
van een achteruitgang sprake moet geweest zijn. In plaats van de
achteruitgang kunnen we in dit verband dus eerder spreken van het intreden van een slutfase. of van het begin van het verdwijnen van de otter
(1) C

et P 56(16)1 1

(19Y1)
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uit de inlandse fauna. Deze oplnle spreekt trouwens uit tal van
meldingen en getuigenissen met betrekking tot deze periode (o.m. houtvesterij Antwerpen, Beernem, Berlare, Kessel, Mol, Nederzwalm).
De gegevens voor Vlaanderen geven aldus een vergelijkbare situatie
aan als in Wallonië. Allerwege wordt bij ons het verdwijnen van de
visstand door verontreiniging en/of waterbouwkundige werken als
oorzaak opgegeven. We hebben daar tot nog toe geen systematisch
beeld van en geven daarom enkele voorbeelden ter illustratie. Zo werd
ons voor de IJzerstreek medegedeeld door de voormalige visserijwachter
van Waters en Bossen, Dhr. Van Grysperre, dat in de jaren '50 nog in
de Lovaart over een strook van ca. 8 km lengte door 400 vissers op
één zondagvoormiddag een recordvangst aan rietvoorn kon worden gedaan
zodat elk met een mand vis naar huis kon gaan. Niet lang daarna deed
ook daaL echter de watervervuiling geregeld massale vissterfte ontstaan
tot tenslotte slechts een mager visbestand (in aantallen en in soorten)
overbleef. De opgaven over de otters in deze streek corresponderen
hiermee: tot en met het einde van de jaren '50 werden er nagenoeg
jaarlijks exemplaren gevangen of geschoten, waarbij regelmatig ook
juvenielen; latere meldingen zijn veel schaarser.
Volgens de getuigenis van Dhr. Pihay uit Borgerhout, die in de jaren
'40 regelmatig ottervangers vergezelde, kwamen in de streek van
Lichtaart voor de rechttrekking van de Kleine Nete op het einde van
de jaren '40 zeer veel otters voor, nadien niet meer.
Voor de Zwalmstreek werd ons een massale vissterfte ten gevolge van
sterke verontreiniging in het begin van de 60-er jaren als definitief
keerpunt genoemd voor het voorkomen van otters aldaar.
Pas in 1965 werd het premiestelsel - zonder opgave van redenen afgeschaft. Volgens Dhr. Tys werden er in de laatste jaren nog slechts
enkele aangevraagd, alle afkomstig uit Wallonië. Bejaging werd echter
nog toegelaten tot en met het seizoen 1971-72 ! Op dat moment was de
otterpopulatie zeker al volledig gefragmenteerd in weinig talrijke deelpopulaties met telkens slechts ~en gering aantal individuen.
Van Wijngaarden en Van De Peppel schrijven in 1970 : "In geheel Oosten West-Vlaanderen wordt de otter als zeer zeldzaam beschouwd. In het
gebied rond Zuid-Limburg zijn ze bepaald zeldzaam. In de Kempen komen
ze in de visvijvers en de kleine beekjes nog wel voor, maar ze nemen
snel in aantal af. In het grensgebied van West-Vlaanderen leeft overal
in de kreken en de kanalen nog een bescheiden otterbestand". Dit komt
ongeveer overeen met de meldingen van Van der Straeten (1976) en met
de bevindingen van Troukens (1975) : "Tijdens de voorbije jaren werden
nog regelmatig exemplaren opgemerkt in de Vlaamse Ardennen (Scheldeen Zwalmvallei),in de IJzerstreek (Palingbeek), in de Antwerpse Kempen
en locaal in het Waasland. Ook ten zuiden van Leuven werd na 1970
nog een otter gesignaleerd. Alleen in het arrondissement Brussel blijkt
de otter definitief te zijn verdwenen."
Of de otterstand in de zeventiger jaren wat kon toenemen door het
gecombineerd effect van enerzijds het einde van de bejaging en de
verbetering van de waterkwaliteit en anderzijds het ontstaan van
overal nieuwe en visrijke plassen o.i.v. watertoerisme en hengelsport,
zoals Van der Straeten (1976) aanneemt, durven we echter betwijfelen.
Wellicht betrof het meer een stagnatie op een zeer gering niveau. Uit
het geheel der meldingen waarover wij beschikken voor de periode van
het begin van de zeventiger jaren t.e.m. het begin van de tachtiger
jaren treedt het beeld naar voren dat globaal reeds geschetst werd in
paragraaf 3.3.10. Binnen deze periode blijkt dit verspreidingsgebied,
op kleine verschuivingen na, weinig veranderingen te hebben ondergaan
(zie bijlage 5 ). Van der Straeten, geciteerd in Libois (1983 b), zou
het aantal in 1970 nog op max. 35 individuen hebben geschat.
Ook na 1972 hebben we nog verschillende meldingen van gedode, meestal
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gesclioten otters. Als zodanig kunnen wij de volgende meldingen noemen ;
Diksmuide, 1973-'74 ; Kessenich, ca. 1975 ; Kinrooi, 1981 ; Meeuwen, 1975
Veerie, ca. 1975 (1976 ?) ; Zarlardinge, 1975. Verder werd 'per vergissing,
zowel te Herksplas (ca. 1979) als te Woumen (1981) een juveniel exemplaar
geschoten, terwijl een ander verdronk in een illegaal uitgelegde palingfuik nabij Meerdonk-Kieldrecht (1981). Dit weerlegt overigens de uitspraak van Kesteloot (1980) als zouden er in België "allerdings keine
oder sehr wenige Otter illegal getötet tl (sein werden), tenzij we het
cynisch interpreteren: zeer weinig gedood gezien er zeer weinig waren.
Deze schieters kunnen er zich op beroemen enig herstel van de op uitsterven
staande otterpopulatie in Vlaanderen wellicht in belangrijke mate bemoeilijkt te hebben. De gebieden waar dan nog otters werden aangetroffen,
zijn er steeds waar nog een aantal vrij intacte viswaters zijn overgebleven, zij het dan dat deze geschikte habitats van elkaar geIsoleerd zijn
geraakt door vervuilde en/of visarme waterlopen.

Ook na het. del1nit.it:i'f' verbod OJ.- \'en'oJgJng in lCJ7i
\,erden n(Jg verschillende otters illegaal gedood.
(foto: Ilick Idees)

Ook ~esLelool (198r) meent dal de otters zich terugtrokken naar vijvers
en meren omdat G~ grote rivieren te vervuild waren. O.i. geldt dit in
mindere mate voor Wallonië. Dat juist dit verschijnsel leidde tot een
conflict met de vissers, of een verheviging daarvan, lijkt ons echter
twi jfelachtig. Dit conflict tussen otters en vissers en private
eig~>naars bestond immers al van voor de eeuwwisseling niet alleen bij
de visvi jvers, maar ook bij de kanalen en de rivieren. Voor een verheviging'van dat conflict vanaf de vervuiling der rivieren. is er geen
enkele

3an~ijzing.

______ ._~

........,....
rt4
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Ook Troukens (1981) vermeldt "Tegenwoordig staan vooral de eigenaars
van visvijvers de otter naar het leven", terwijl Boschmans (1975) stelt
"de vervuiling van onze stromen en rivieren heeft het verdwijnen van de
vis meegebracht. Aangelegde visvijvers kregen dan meer dan gewoonlijk
het bezoek van een otter ..• ". Naar onze mening spelen ook andere
motivaties bij het doden van otters een grote rol, met name bijv. de
behoefte om een (onbekend) dier te bejagen, al is het natuurlijk zo dat
vissers de grootste kans hebben de dieren (of hun sporen) waar te nemen.
Verder dienen we te vermelden dat sommige vissers zich volledig inzetten
om via hun tijdschrift of hun optreden hun collega's te motiveren voor
de otterbescherming.
Het behoeft evenwel niet te verwonderen dat van een eventueel herstel
van het otterbestand in de meeste van deze gebieden nauwelijks sprake
is geweest, tenminste wat de permanente vestiging betreft. Hooguit
betreft het hier, zoals gezegd, een moeizaam handhaven van enkele
zeer bescheiden restpopulaties, en verder het voorkomen van een aantal
geisoleerde exemplaren, welke tijdelijk in eenzelfde gebied verblijven.
Voor Wallonië is Libois (1983 b) zeker van permanente aanwezigheid op
enkele precies gelocaliseerde plaatsen en kent één plaats, mogelijk
twee, waar ze zich voortplanten. Voor Vlaanderen kunnen wij deze
koppeling van nauwkeurige localisatie en zekerheid nergens garanderen,
behalve misschien in het grindplassengebied nabij Bree. Zowel een permanente aanwezigheid als voortplanting in een wel-omschreven gebied moeten
nog worden aangetoond. Enkele auteurs publiceerden recente schattingen
van het bestand : voor België 30 individuen (Criel, 1983 h) en max. 35
voor België, 15 voor Vlaanderen (Criel, 1984 a) ; Vlaanderen 2-5 paar,
Wallonië 5-10 paar (Kesteloot, 1980) ; Vlaanderen: 35 otters na '70
(Troukens, 1981). Deze schattingen zijn meestal gebaseerd op het optellen
van de waarnemingsplaatsen. Voor zover het niet om gedode exemplaren
gaat, houdt dit echter geen rekening met het vermoedelijk zwervende
bestaan van de laatste otters en zijn de schattingen als zodanig
weinig betrouwbaar.
In vorige paragrafen hebben we geschetst waar zich mogelijks nog otters
kunnen bevinden. We benadrukken echter nogmaals dat we hierbij betrouwbaarheidscriteria op de meldingen hebben toegepast. Het verschil tussen
betrouwbaar beoordeelde zichtwaarnemingen en met zekerheid vastgesteld
voorkomen, maakt dat deze resultaten uiteenlopend kunnen geinterpreteerd
worden. Dit heeft dan niet zozeer betrekking op de vraag of er nog méér
plaatsen zijn - dit lijkt ons op basis van ons onderzoek onwaarschijnlijk maar wel degelijk of en in welke mate ze op de aangeduide plaatsen nog
wel voorkomen.

(gegevensbestand afgesloten op 31/12/87;
1986 - '87 : alleen literatuurgegevens)
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4.2. Literatuur betreffende de otter in België

Eerst wordt een overzicht, gera~gschikt per tijdschrift, gegeven van alle
losse meldingen en berichten; vervolgens de eigenlijke literatuur.
Chasse et Pêche : !±. (16) 122 ; J.... (12) 101, (49) 489 ;.§. (1) 1, (4) 25,
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40 (4) 66, 68, ([6) 332 ; 41 (48) 1110 ; 43 (26) 361, (30) 504 ; 44 (43) 1185
45(37) 792 ; 46 (la) 198 ;~7 (34) 802-80~; 49 (35) 901 ; 50 (10--)300 ;
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76(8) 6 ;.§.l (5)T6.
Pêche et Pisciculture : 1 (9) 234-235, (12) 309 ; J.... (1) 17, (4) 67-80 ;
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21, (2) 44, (3) 69, (5) 112, (7) 164 ; 50 (2) 42, (6) 188, (7) 212, (10) 280
51 (1) 22, (2) 50 ; 53 (2) 38, 40, 44 ; 54 (2) 44 ; 55 (1) 11 ; 57 (3) 49,
(4) 61, (5) 79; 58 (6) 110 ; 60 (1) 14, (2) 30, (3) 46, (4) 55, CS) 70
61
(1) 8, (2) 12, (3) 6.
Opmerking : vanaf ~ idem als Le Pêcheur BeIge/De Belgische Visser 3.

2

I

Le Pêcheur BeIge/De
4 ; 3 (1) 4, (4) 6,
(12)-10 ; 5 (1) la,
(4) 15, (12) 10 ; J....

Belgische Visser : 1 (5) 12, (7) 3, (8) 6, (9) 2, (la)
(6) 4, (7) 4 ; 4 (1) 4, (3) 4, (6) 4, (9) 5, la (5), (11) 8,
18, (2) 12, (3)-12, (5) la, (9) la, (11) 11 ; ~ (1) la,
(2) 22, (4) 9, (5) 11, (12) 12.

Het Visschersblad :

!±. (7).

La Pêche Sportive :

11 (4) 5, (8) 7, (9) 2.

Maandblad van de Royal Saint-Hubert Club de Belgique/ Koninklijke SintHubertus Club van België: 1 (11) 124 ; 12 (8) 306 ; II (5) 79 ; 33 (5) 39 ;
34 (4) 31 ; 35 (4) 56, (7) 103 ; 36 (1) 13, (5) 11, E (1) 7, (4) la, (5) 11,
17, (7) la, (T1) 20, (12) 18 ; 38 (3) 16, (7) 20, (10) 22 ; 39 (2) 75, 76
40 (12) 648 ; 42 (1) 22 ; 43 (4) 172 , (7) 377 ; 44 (3) 155 ; 45 (1) 25 ;
46 (5) 219.
Het Volk: 27/2/1952 (6).
La Libre Belgique (?)

27/2/1952.

XXe Siècle : 23/12/1925, 23/12/1928.
Forêt, Chasse, Pêche, Environnement : J.... (36) 6-7.
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A.C .• 1952.

La loutre.

Royal Saint-Hubert Club de
Belgique 43 (10) : 555-557.

Anon.. 1888.

La loutre.

Chasse et Pêche

Q (14)

110.

Anon., 1889 a.

La chasse à la loutre.

Chasse et Pêche
(23) : 222.

I

194-195 en

Anon .• 1889 b.

La chasse à la loutre.

Chasse et Pêche 7 (39)
(42) : 411-413 e; (44)

381-382,
436.

Anon .• 1889 c.

Destruction des loutres.

Chasse et Pêche 7 (39)

402.

Anon .• 1889 d.

Une loutre.

Chasse et Pêche 7 (39)

402.

Anon .. 1889 e.

Les loutres.

Chasse et Pêche

(4)

26.

Anon .• 1889 f.

La loutre.

Chasse et Pêche 8 (6)

45.

Anon .. 1889 g.

Destruction des loutres.

Chasse et Pêche 8 (8)

74.

Anon .• 1889 h.

Chasse et Pêche

~

~

(21)

(11)

93.

Anon .• 1890 a.

Destruction des loutres.

Chasse et Pêche 8 (16)

138.

Anon .• 1890 b.

Loutres capturées en
avril 1890.

Chasse et Pêche 8 (34)

310.

Anon .• 1890 c.

Destruction des loutres
en Belgique.

Chasse et Pêche

Anon.. 1890 d.

Les Loutres.

Le Nemrod, overgenomen in
Chasse et Pêche ~ (46) : 410.

Anon., 1890 e.

La loutre (Lutra vulgaris Excl.).

Pêche et Pisciculture 1 (3)
(4) : 3 en (6) : 3.

Anon .. 1890 f.

Destruction des loutres.

Chasse et Pêche

Anon .. 1891.

Destruction des loutres.

Pêche et Pisciculture 2 (1)

Anon.. 1892 a.

Les loutres.

La Meuse, overgenomen in :
Chasse et Pêche lQ (18)
149.

Anon. , 1892 b.

Destruction des loutres.

Chasse et Pêche 10 (20)

Anon. , 18<)2 c.

Destruction des loutres.

Chasse et Pêche

11

(1) : 3.

Anon .. 1894.

Destruction des loutres
en Belgique.

Chasse et Pêche

11

(17) : 139.

Anon. , 1895.

La régime de la loutre.

Pêche et Pisciculture Q (2) : 46.

Anon. , 1896.

La loutre.

Chasse et Pêche

Anon .• 1898 a.

Destruction des loutres
en octobre 1898.

Pêche et Pisciculture

~

334-335.

(37)

.2. (9)

~

3.

82.
15.

162.

(44) : 348-349.

.2.

(10) : 165.
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Anon., 1898 b.

Destruction de loutres
en novembre 1898.

Pêche et Pisciculture

Anon., 1899 a.

Destruction de loutres
en décembre 1898.

Chasse et Pêche 17 (26)

Anon., 1899 b.

La lutte contre la
loutre.

Chasse et Pêche II (14) : 217,
overgenomen uit : Pêche et Pisciculture 2 (10) : 165 en (11 ) : 179.

Anon., 1901.

Une loutre apprivoisée.

Chasse et Pêche 19 (36)

609.

Anon., 1906.

Exploits de loutre.

Chasse et Pêche 24 (19)

318.

Anon., 1907.

Nouveaux menus pour
loutres.

Pêche et Pisciculture 18 (22) : 284.

Anon., 1908.

Loutres - Destruction
en 1907.

Pêche et Pisciculture
162-163.

Anon., 1909.

Loutres - Destruction
en 1908.

Pêche et Pisciculture 20 (7)

88.

Anon., 1910 a.

Loutres - Destruction
en 1909.

Pêche et Pisciculture 21 (5)

74.

Anon., 1910 b.

Piégeage de la loutre

Pêche et Pisciculture 21 (8)

125.

Anon., 1911 a.

Les loutres dans la
Meuse.

Pêche et Pisciculture 22 (7)
117-118, overgenomen in
Royal Saint-Hubert Club de
Belgique 1 (11) : 112.

Anon., 1911 b.

Loutres - Destruction
en 1910.

Pêche et Pisciculture 11 (7) :
118, overgenomen in : Royal SaintHubert Club de Belgique 1 (11) : 112.

Anon., 1912 a.

Loutres - Destruction
en 1911.

Pêche et Piscicu1ture 23 (7) :
110-111.

Anon., 1912 b.

Fécondité de la loutre.

Pêche et Pisciculture

Anon., 1912 c.

Loutres capturées en
avril et mai 1912.

Pêche et Pisciculture 23 (12)
189-190.

Anon., 1912 d.

Loutres capturées en
juin, juillet et
aout 1912.

Pêche et Pisciculture 23 (19)

Anon., 1912 e.

Loutres - Destruction
Pêche et Pisciculture 23 (22)
pendant les mois de
347-348.
septembre et octobre 1912.

Anon., 1912 f.

Destruction de loutres
en septembre et octobre
1912.

Chasse et Pêche 31 (8)

12

11

(11) :179.
415.

(13)

(7) : 111.

157.

303.
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Anon., 1913 a

Loutres - Destruction
en novembre 1912.

Anon ., 1913 b

Destruction des loutres. Pêche et Pisciculture 24 (4)
Mois de déceIJlbre 1912
65-66.
et janvier 1913.

Anon., 1913 c

Destruction des loutres.
Mois de fëvri er et mars
1913.

Anon., 1914 a

Les ennemis des poissons. Le chasseur français, overgenomen
in : Pêche et Pisciculture
12 (l) : 8-11.

Anon., 1914 b

Destruction des loutres
en 1913.

Pêche et Pisciculture 25 (7)
119.

Anon., 1921.

Loutres - Destruction.
Année1919 et 1920.

Pêche et Pisciculture 32 (6)
116.

Anon., 1922.

Loutres - Destruction.
Année1921.

Pêche et Piseieu1ture 33 (8)
170-171.

Anon., 1924.

De Vischvijanden.
De otter.

Het Vissehersblad

Anon., 1925.

Sus à la loutre.

Pêche et Pisciculture 36 (4) : 82.

Anon., 1927 a

De Paling als Voedsel
van Otters en Vogels.

Het Vissehersblad

11

(10) : 9.

Anon., 1927 b

De Vangst van den Otter.
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Bijlage I : ottertoponiemen

IHSmUT ROYAl ou SCIENCES NATURfLLfS DE BELGIQUE
KONINklUK 8fLGI5GK INSmuuT'Vööii NATUURWlT!HSGHAPPEN

1 Lotria (Charleroi)
2 Lottert (Thiaumont - Arlon)
3 Loutte (Horrues, Soignies)
4 Luttre (Charleroi)
5 Otter (Brecht, Halle, Antwerpen)
6 Otterdaal (Turnhout)
7 Ottergem (Aalst)
8 Ottergem (Zwijnaarde, Gent)
9 Ottergemstraat (Geraardsbergen)
100tterkant (Aalst)
11 Ottershoek (Rijmenam, Malle)
12 Ottiamont (Sombreffe, Gembloux)
13 Ottré (Bihain, Houffalize)
14 Ottomont (Andrimont, Verviers)
(uit het 'Woordenboek der Toponiemen', via dhr. E. Kesteloot)

Bijlage 2: otterverspeidingsgegevens van Wallonië, gerangschikt per provincie en per periode.
1880-1889

fusie'Jemeenle

Deelgemeente

Lokale naam

Type Wn., Premi.e

Waarnemer

Stafkaart Literatuurverw.

Datering( j ,m,d)

Aan ta 1

1868,10,20?
datum inschr.
in colle<:tie?
1889,8,1-15

1 juv. v.

gedood

40/1

Frechkop, 1958

1

gedood P

40/6

C et P 2.(49):489

1889,8,1-15

1

gedood P

52/1

C et P !(49):489

1889,7zie 1890

1 minimum

gedood P

52/1

P et P 7(4):80

WAALS-BRABANT
OttigniesLouvalnla-Neuve
Perwez

Ottiqnies

à Orbais

Orbais

in de Ry

E.rque 11nne s

Hantes-Wihéries

in de Bantes

Brquellnnes

Bantes-Wihér ies

Fra.nea-les-

Arc-Aioières

in de Roshosne
'Sonne-Vi11e'

1889,7,2

2

gedood P

37/4

C et P !(43) :422

Arc-AiRlires

in de Roshosne
• Roshosnevi:.le·

1889,7,14

1

qedood P

37/4

C et P !(43}:422

1889? (3)

1

zichtwn.?
prenten?
voedselresten?

52/3

C et P

1888

meerdere

43/5

C et P !(2}:lS

1889,7zie 1890

1 minimum

gedood P

35/5

P et '!(4}:80

1

geschoten
tijdens jacht

49/8

C et P 1(2) :101

Argenteau

Vallei van de Amblève 1888,12,5-6
Bois de Froidecoeur
et de la Vaux-Renard
Sainte Julienne
1889,8,1-15

1

gedood P

42/3

C et P 1(49) :489

WarellllDe

vijver

1.

gedood P

41/3

C et. P 1(49):489

HENEGOUWEN

AovaiRq

P'raanea-les""valRq

8 __sur-Heure-

RAIII-sur-8eure

•• linnes

2.2.( H) :402

~

Ja1hay

JAlhay

P 10lD.b1.ires

Sippenaeken

Stou.ont

StoulIIOnt

Gileppemeer

1889,8,1-15

LUXEMBURG

Chiny?

Suxy?

Jamoigne

Ize1

Chäteau des
Croisettes
eigendom H. Rossil
in de Vière
'pré le Banc'

1885-1888

40 in
3 jaar

geschoten

67/1

C et P 2.(2) :15

1889,7,15

1

gedood P
Bertrand
met speciajachtwachter
le hond

67/8

Cet P2.(43):422

100 in
2 jaar

""

1890-1899
Fusieqe_ente

0'

Deelgemeente

Lokale naam

Oatering(j,m,d)

Aan ta 1

1890,4

1

geschoten

Type Wn., Premie

Waarnemer

Stafkaart Literatuurverw.

WAALS-BRABANT
Jodoigne? (l )

Jodoigne? (l )

La Hulpe

La Hulpe

tussen de Argentine
en de grote vijver

1894,91 ( 3)

1

La Hulpe

La Hulpe

visvijvers

l895,11,einde

2 v.

M.aurice V.G.
gevangen
door hond, dan
doodgeltlopt
gedood
Simon Hauwaart
visser
uit Boitsfort

Achi11e Nys
uit Jodoigne

40/3

C et P !(34) :310

39/4

C et P ll(l) :3

39/4

C et P 14(9):66

45/5

C

52/1

P et P 1(4) :80

52/1

C et P 17(14):217

52/1

C

HENEGOUWEN

8ernilaart

POllll'lleroeul

1898,10,9

1 ad. v.

gedood P
met hu

Erquelinne.

Bantes-Wihéries

1889,7 t/m
1895,12,31

14

gedood P

5 voor
1891
1 ad. v.

gevangen P

Brquelinnes

Bantes-Wihéries

langs de Bante'

1898,11,22

Boudart

Melltior

et P 17(141:217
P et P !T10):165

p et P Flll :179

Erqu. 11nn••

Kantes-Wihéries

langs de Kantes

1898,12

1 ad. m.

gedood P

Fraan••-1••Anvainq

Anvainq

langs de Rho.ne

1898,11,22

1 juv. v.

gevangen P

Lefroutte

37/4

C et P 17(14) :217
p et P Fll): 179

tA •• lne.

Les.ine.

1898,11,24

1 ad. v.

gedood P
met gaffel

Bascour

38/2

C

Sippenaeken

1889,7 tot
1895,12.31
4 voor 1891

6

qedood P

35/5

P et P 1(4) :80

1898,10

1 ad. m.

gedood P
Cachebock
met drietand

67/2

C et P 17(14):217

gedood P
met hond

67/2

et P .!1.(26) :415

et P 17(14) :217
P et P !Tll):179

!::2.!!
Plombières

LUXEMBURG

Bouillon
Bouillon

Oohan
Dohan

de Semoi,
de Semois

1898,10

1 juv. m.

Emile Louis

P et P F10): 165
et P 17(14):217
P et P !T10):165

C

64/5

C et P 17(14) :217
P et P :!Tll) :179

gevangen P

67/4

C et P 12(26) :415

1 juv. v.

gevangen P

67/4

C et

1898,11,30

1 ad. m.

gevangen P
in fuik

Henry

67/7

C et P 17(14):217
P et P :!T11):179

in de Marge

1898,10,15

1

gevangen P

Dolisy

70/4

C et P 17(14):217
P et P !TI0):165

Villers-à-Orval

langs de Marge

1898,10,20

1 ad. v.

gevangen P

Deruette

70/4

Habay

Habay-1a-Vieille

langs de Rulle

1898,12

1 juv.v.

gevangen P

68/6

C et P 17(26) :415

Herbeumont

Herbeumont

'Conques' , vijvers

1894, zomer

17

gedood
door honden

67/3

C et P g(l):3

Herbeumont

Straimont

in de Vière

1898,10

1 juv. v.

gedood P
door hond

Depré

67/4

C et P 17(14) :217
P et P !Tl 0 ) : 165

Houffalize

Houffalize

langs de OUrthe

1898,11,21

gedood
met gaffel

Simon

60/4

C et P 17(14) :217
P et P !Tl0 ) : 165

Bouffalize

Houffalize

langs de Ourthe

1898,11,23

1 ad. v.
en 2 juv. :
111. en v.
1 juv. v.

gedood P
met gaffel

Simon

60/4

C et P 17(14):217
P et P !Tll):179

Rendeux

Marcourt

langs de OUrthe

1898,11,17

1

gedood P

Seine

55/5

C et P 17(14):217
p et P !TIl) : 179

Beauraing

Felenne

langs de Houil1e

1898,11,16

1 ad. v.

gedood P
met hond

Mannan

58/7

C et P 17(14):217
P et P !TU) : 179

Doische

Gochenée

1898,11,18

1 juv. m.

gevangen P

Ducoffre

58/2

C et P 17(14) :217
P et P !TH): 179

Gedinne

Sart-Custinne

langs de Houille

1898,11,18

1 ad. m.

gedood P

Poncelet

63/4

C et P 17(14):217
p et P !Tll): 179

Hastière

Hermeton-surMeuse

'Pré de B1anmont'
oevers vld Maas

18'1a, 9, 13

5 juv.

uitgegraven

F. Ponslet
dagloner uit
Hermeton-s-Meuse

53/7

P et P

1898,11,28

1 juv. v.

gevangen P

1 ad. m.

1898,12
langs de Semois

Villers-à-Orval

Florenville

Bouillon

Rochehaut

Chiny

Suxy

Ruisseau des Arragnons 1898,12

Chiny

Suxy

Florenville

Florenville

Florenvil1e

Legen

P

12(26) :415

C et P 17(14):217
et P ~(10):165

p

NAMEN

~(9):150

1900-1909
Fusiegemeente

Deelgemeente

Lokale naam

Oatering(j,m,d)

Aan ta 1

1901,ll,begin

7, waarvan
1 ad. v.

zichtllm.
gevangen

wachter

39/4

C et P

boswachter

39/6

P et P .!!(10) :132

Type Wn., Premie

Waarnemer

Stafkaart Literatuurverw.

WAALS-BRABANT

La Hulpe

La Hu1pe

~(15):238

HENEGOUWEN

Braine-1e-Comte

Ronquières

langs de Sennette

1907,4-5

meerdere

1 geschoten

Mens

Harmignies

in de Trouille

1906,3,22

2 juv. m.
2 juv. v.

gevangen P

45/6

P et P .!!(20):255

Tertre

Hautrage

kanaal Mons-Condé

1905,11,20

6
2 m.,4 v.

geschoten P

45/2

P et P .!!(20):255

N_êche 1, Tbon?
*zeret? (2)

in de Samson

1909,7-12

meerdere

gevangen

!2:!!!!
Andenne1

(2)

Bouchat,
wachter uit
Fau1x-1es-Tombes

48/11 P et P 11(8):125

1910-1919
Deelgemeente

Lokale naam

Daterinq(j,m,d)

Aantal

Braine-leChàteau

Braine-leChàteau

in de Hain

1913,2,26

1 ad. m.

gevangen P

Joseph Parmentier

39/2

P et P 3.i(1l) :181-182

Grez-Doiceau

Archennes

kasteelvijver te
Archennes

1912,12,24

1 ad. v.

geschoten P

Joseph Fortemps
uit Archennes

32/6

P et P 3.i(4):66

Grez-Doiceau

Archennes

in de Train

1912,12,26

2 juv.
1 m.,l v.

geschoten P

FirJnin Stas
uit Archennes

32/6

P et P 3.i(·O:66

Hélécine

Neerheylissem

in de Kleine Gate

1912,11,18

1 ad. m.

gevangen P

Emi1e Paquet
wachter

32/8

P et P 3.i(1):13

Ittre

Virgina1-Samme

in de Sennette

1912,4,2

1 ad. v.

gevangen P

Jules Luyckx
landbouwer

39/6

P et P E( 12):189-190

Ittre

Virginal-Samme

te Samme in de
Sennette

1912,10,29

1 ad. v.

gevangen P

Ju1es Luycx

39/6

C et P 11:,(8) :157

Jodoigne

JodoigneSouveraine

in de Grote Gete

1912,6,5

1 ad. v.

geschoten P

40/3

P et P E(l9) :303

Jodoigne

Zétrud-!.umay

in de Grote

1913,1,17

1 juv. m.

geschoten P

François Henne
veldwachter en
wachter
camille Fontaine

32/8

P et P 3.i(4) :66

Ni'.rel1es

Bornival

in de Thisnes

1911,2,22

2 ad.

gevangen

Cami11e Fayt
privé-wachter
te Borniva1

39/6

P et P E(8):132

Brugelette

Brugelette

in de Rieu de Sages

1912,12,15

1 juv. v.

geschoten P

Fernand Snijders

38/6

P et P 3.i(4):66

Bruge1ette

Brugelette

in de Dender

1913,3,3

1 ad. m.

geschoten P

Adolphe Dubois

38/6

P et P 3!(1l) :181

Brugelette

Cambron-Casteau

de Dender

1912,9,14

1 juv. v.

geschoten P

Louis Petit
wachter

38/7

P et P

Brugelet::'e

Carnbron-Casteau

de Dender

1913,2,1

1 juv. m.

gevangen P

Alfred Dubois

38/7

P et P 3!(11) :181-182

3rugelet.te

Cambron-t:asteau

de Dender

1913,2,13

1 juv. m.

gevangen P

Alfred Dubois

38/7

?

Fusiegemeente

Type Wn.,Premie

Waarnemer

Stafkaart Literatuurverw.

WAALS-BRABAN'!.'

Ge'~e

HENEGOUWEN

~(8):157

et P 3!{ll) :131

..-.
Dend'~r

gedood P
Rostne Boucher
met ijzeren
hark
Ernest Ca1ers
gedood
P
met ["iek

45/3

C et P 31(8):157

38/7

C et P 31(8):157

1 juv. v.

geschoten P

Edouard Mander1 ie
uit C.-à.-".

38/5

P et P 24(4):66

1912.9.1)

juv. m.

Jurbise

Erbaut

de Kleine

Lens

Montignies-1esLens

de Dender

1912.9.1

1 ad. v.

in de Dender

1913.1.3

Leuze-en-Hainaut Chapelle-àWattines
Mans

Obourg

in de Haine

1912,4,4

1 ad. v.

gevangen P

Fernand De1hoye
smid te Mans

45/4

P et P !!(l2):189

péruwe1z

Péruwe1z

kanaal van
Pommeroeu1

1914.3.8

1 v.

gedood

EDlile Depret
jachtwachter

44/4

P et P 32.(8) :136

Péruwelz

Wiers

in de beelt

1913,3,27

1 juv. m.

gevangen P

Alfred Tonneau

44/4

P et P l±(ll): 182

Senerte? (2)

Arquennes1 (2)

de SamJIle

1911.3

4

2 gedood

39/6

P et P n(22):371

seneffe? (1)

Arquennes? (1 )

de Samme

1912,3,8

1 ad.

Benri Cou1on
visserijwachter
uit Arquenoes
Hen:i Coulon
visserijwachter
uit Arquennes

39/6

P et P 32.( 7): 111

AyvaUle

AyvaUle

in de Alnb1ève

1913,1,14

1 ad. m.

gevangen P

Alfred Dessy
wachter

49/3

P et P l±(4) :66

KaneuK

Tilff

de Ourthe
'Chllge11e Ste-Anoe'

1912,10,10

2 ad.
m. en v.

geschoten P

Leopo1d Borcy
uit Rhisne

42/6

C et P ll(8):lS7

Buy

Ben-Ahin

in de Maas

1912,11,11

I ad.

111.

gevangen P
in fuik

Alphonse Jadot
wachter

48/2

P et P l..!(l):lJ

Huy

Ben-Ahin

beek Solières

1913,1,5

2 juv.
en v.

gedood P
met stok

J. Beles, A. en C.
Penllsse uit
Solières
Dauphin
sluiswachter
barr.d'Angleur
Rector Winant
privé-wachter

48/2

P et P l..!(4):66

lD.

42/6

P et P B(22) :371

H/S

P et P l..!(21):H6

67/3

t' et P .lil 81 :1.)6

67/!.

P et P n(22l :371

!Il.

gevangen

privé-wacht~r

!:!l.!!

Liege

Angleur

G;:osses-Battes

1911,7,11

1 ad. m.

geschoten

Wa ••e1qe.

Wasseiges

kasteel van
Lieutend....' t

191J,10,ei:lde

1

gevangen

aertrLx

Cuqnon

in de

~9l4,J,3

1 v.

gedood

Bouillon

Bouillon

SelllOis

1911,6.27

1

gedood
i.n net

LWCEM8URG
Semo~s

Jean Broc!1et
privé-wacht.er
te 1'hiboroche
vissers

0
0

._----------------------------_.---~

67/1

P

et P 3.2(12):189

67/2

P

et P 3.2(12):189

67/2

P

et P 3.2(12) :189

67/2

P

et P 3.2(19):303

Edouard Besonhé

67/2

C et P ]1.(8):157

gedood
in net

visser

67/1

p et P ~(22) :371

1 juv. v.

geschoten P

Jules Joseph Pirnay 67/1

1912.5,21

1 juv. m.

Pierre Joseph
gevangen P
Pirnay
met de hand

in de Semois

1913.3.25

1 ad. m.

gevangen P

Bomal

in de Aisne

1912.3,5

1

gevangen

Durbuy

Bemal

in de Ourthe

1912.5,12

1

gedood P

Durbuy

Grandhan

in de Ourthe

1912,2,29

1 ad. v.

gevangen

Durbuy

Grandhan

in de Ourthe
molen van Ennei11es

1912,3 of 4

Durbuy

Grandhan

àe Ourthe

Durbuy

Gr311dhan

Durbuy

E. Maqua
pr i<,·é-wachter
uit Corbion
Viclor Damien
geschoten P
privé-wachter
uit Dohan
Arthur Flohimond
geschoten P
visserij ....achter
uit Bouillon
A. Flohimond
gevangen P
....achter
met de hand

Bouillon

Corbion

in de Semois

1912.4.24

1 ad. v.

Bouillon

Dohan

in de Semois

1912,5,5

1 ad. v.

Bouillon

Dohan

in de Semois

1912,5.29

1 ad. m.

Bouillon

Dohan

in de Semois

1912.6.2

1 juv. m.

Bouillon

Noicefontaine

de Semois

1912.9.11

2

gedood P

Bouillon

Poupehao

de Semois

1911.9.3

1

30uillon

Sensenrath

in de Semois

1912.5.15

Bouillon

Sensenrath

in de Semois

Chiny

Izel

Durbuy

gevangen P

P

et P 3.2(12):189

67/1

P et P 3.2(12):190

67/8

P et P 3.!(11):182

49/5

p

49/5

P et P 3.2(12):189

54/4

P et P 3.2(7) :111

54/4
Deprez
jachtwachter van
de molen van Enn.
54/4
Hippo1yte Deville

P et P 3.2(8):124

192.2,10,18

gevangen
op minder
dan 1 maand
gevangen P
1 ad. m.

in de Ourthe

1912.11,4

1 juv. v.

gevangen P

Joseph Deprez
wachter

54/4

P et P 24(1):13

Grandhan

in de Ourthe

1912.11,5

1 ad. v.

gevangen P

Joseph Deprez
wachter

54/4

P et P 3.!(1):13

Durbuy

Grmdhan

in de Ourthe

1913 ,

1 j U·J. v.

gevangen P

54/4

P

Durbuy? (1)

Bar'Jaux? (l)

Ln de tJurthe

1914,4.6

1 ad. m.

gedood

J. Deprez
wachter uit
Enneil1es
Ribonnet
privé-wachter
te Barvaux

55/1

P et P 25(10):172

,5

4

Alfred Wary

Joseph Lemeer
pr 1.vé-....achter

C

et P 3.2(7): 111

et P 31(8) :157

et

P ~(4) :66

......
0
......

Chllssepierce

Flocenville

in de Semois

1913,2,16

1 ad. v.

gedood P
met riek.

Jl')seph Galllard

67/7

P et P 24(11):181

Flocenville

Chassepierre

in de Semois

191),3,12

1 ad. v.

gedood P

François Bertrand

67/7

P et P 3!(1l):182

Flocenville

Ste-Céclle

in de SelllOis

1912,4,19

1 m.

gevangen P

Joseph Gaillard
uit Ste-Céci1e

67/7

P et P 3.1 ( 12) : 189

FlorenvUle? ( 1) Ste-Cécile? (1 )

in de 5elllOis

1914,4,5

1 ad. ID.

gedood

Auguste Wil!aine
uit Ste-Cecilt!

67/7

P et P 32.(10):172

HerbeUllOnt

Herbewaont

in de SelllOis
'Moleux'

1912,2,28

1 ad. v.

gevangen

67/3

P et P 3.1(7) :111

Her~lIIDnt

HerbeWlllOnt

in de 5emois

1912,5,5

1 ad. ID.

gevangen P

Joseph Francard
uit HerbeullIOn t

67/)

P et P 3.1(12): 189

a.rbeUllOnt

He rbewaont

in de Semois

1913,1,20

1 ad. ID.

gevangen P

Léopold Boulanger
uit Be rbeUlllOn t

67/3

P et P 24(4):66

Rotton

Hotton

in de Ourthe

1912,3,4

1 ad. v.

gevangen

55/S

P et P 23(7):111

Palb.ul

Naissin

in de Our

1912,11,14

1 ad. ID.

gevangen P

Louis Gillard
visserijwacht.er

64/2

P et P l!(1):lJ

'a.lbeu1

OpaRt

in de Lesse

1913,2,2

1 juv. v.

gevangen P

Léon Hazay

64/2

P et P l!IU) ;181

Pal beu 1

Opant

in de Lesse

1913,3,22

1 juv.

gevangen P

Zéphir Mazay

64/2

P et Pl!(1l):182

lil.

(1)

Opant?

(1)

Our? (.:)
in de Our

191J?,12? (3 )

qevanqen
2
5 sinds lIIo!lart

Léon Hazay
uit Our

64/2

P et P ll(ll) :391-392

'alla.ul? (1)

Opant?

(1)

in de Lesse

1914,2,5

1 ID.

qedood

Léon Hazay
uit Opant

64/2

P et P ll(8):136

Pal la.u I? (1)

Opant?

(l)

in de Lesse

1914,3,11

1 v.

qedood

L. Mazay
uit Opont

64/2

P et P lllS) :136

Mirvart? (1)

in de LoIIIIIIe

1914,4,20

1 ad. ID.

gedOOd

59/7

P et P

TenneviU.

Tenneville

onder Orthenvil1e
in de Ourthe

1912,12,3

1 juv. v.

qevangen P

J. Noël
visserijwachter
uit Mirwart
Joseph Stemfort

60/5

P et P ll(4):'i5

ftnn.vUle.

Tenneville

Orthenville
onder brug Ourthe

19':'2,12,1.9

1. ad. ID.

qevanqen t'

Joseph Stemfort

60/5

P et P 11(4):66

. . Uin

llal_

Lesse-sur-Kal:l1a
oever

191.2,8,14

1 juv. v.

gedood P
met steen

Louis ?roqneux
wachter
uit ~eupont

59/6

P et. P 31.(19):303

PdlaeuU

St..-Hubert?

U)

.....
0

IV

11 (10 ):172

NAMEN
P et P

~(1l):181

Andenne

T'hon

Samson
in de Samson

1913,2,21

2 juv.
m. en v.

geschoten P

Cami11e Bouchat
visserijwachter

48/1

Andenne? (2)

Namêche?Thon?
Hézeret? ( 2)

in de Samson

1914,2,7

1 juv.

gedood

E. Bouchat

48/11 P et P

Anhée

1 ad. v.

geschoten

53/3

P et P E(7}:l11

Anhée

1912,2,7
Annevoie-Bouil1on Annevoie
in de Maas
'Roche aux Corneilles'
1912,3,4
in de Mo1ignée
Warnant

1 juv. v.

gevangen

53/3

P et P 31.(7) :111

Beauraing

Felenne

in de Rouil1e?

1910,1,23

1 ad. v.

gevangen

Mouvet
boswachter

58/7

P et P ,g(4) :63

Beauraing? (1)

Felenne? ( 1)

in de Roui11e

1912,2,17

1 ad. m.

gevangen

58/7

P et P 31.(7) :111

Ciney

Pessoux

beek 'Pont Piret'
tussen 2 ...·ijvers

1912,4,10

1 juv. v •

gevangen P

Mouvet
boswachter
uit Felenne
F. Man'1eo1e

54/2

P et P 31.(12):189

Couvin

Dai11y

L'Eau Blanche

1912,11,1

2 juv.
m. ,en v.

geschoten P

57/8

P et P

Doische

Gochenée

gevangen

Grégoire
boswachter

58/2

P et P ,g(2) :17

Gochenée

1910 voor en
na, vnl. nov,
dec en tot mei
1914,2,25

meerdere

Doische

de Hermeton
monding van de
Soumie
in de Hermeton

1 v.

gedood

58/2

P et P

~(8):136

Pernelmont? ( 1)

Hemptinne? ( 1)

1 aan oevers Soile

1911

meerdere

gevangen

41/5

P et P

~(1):12

Ferne lmon t? (I)

Hemptinne? ( 1)

1913,12,17

1

gevangen

41/5

P et P

~(1):12

Gedinne

Gedinne

fL'an

1913,9,10

1

geschoten

Alfred Grégoire
boswachter
Waters en Bossen
Casimir Goffin
landbouwer
uit Hemptinne.
Casimir Goffin
landbouwer
uit Remptinne
Emile Clarinval

63/4

P et P

~(19)

:316

Hastière

Reer

in de Maas

1913,2,5

1 ë1d. m.

geschoten P

Camil1e André

58/3

P et P

~(11)

:181

Rastière

Hc~eton-s-Meuse

in de Her:neton

1912,7,17

gedood P
2 juv. v.
en 1 juv. m. met bij 1

Louis Duchäteau

53/7

P et P 3].(19) :303

Havelange

Barvaux-Condroz

beek

1912,9,11

1 juv. m.

geschoten P

Arthur Distiche
wachter

54/3

C et P 11:.(8):157

Marche-enFamenne?

Marche

in de Marchette

1912,12,31

1 ad. m.

geschoten P

Alexandre
Bernard

54/8? P et P

40 I , vijver
rivier Lugeon

~(8)

:136

boswachter
Waters en Bossen

prive-w~chter

te Jannee
Ce1estin Jennequin

~(1)

~(4)

:13

:66

"01.-('

n

Da'J'~

t!ll-'lnè v..sn Oa':e

1,)12,8,2

1 3è,

geàood

Eè=nd ri.'!

P

Ult
~amen

Dav'~

ln de :'1a<1S

1913.3.13

Roche Coct.

Epcave

Lesse

1912,10,28

"ochet"on? 0)

Lav/lux-Stc-Ann~?

1n de Wimbe

1914,4,19

et

?

~ ) ( : 'J

I : 10 J

0
po.

1911,2.2 en
1911,2,2S

P

Htl1):132

1 ac. v.

gevangen P

Emi Ie Anciaux

59/2

C et

?

31(8):157

1 ad. v.

qedood

P.

59/1

? et

P

2S(10):172

2 ac.

gevangen

59/2

? et

P 32(8):132

58/5

P ... t

?

2)(121:190

53/~

P et

P

21 (.è I: 17

SJ/~

P "t

P !ol(7):lll

Oou:-hcs

1n (!e Viroln

1912.5,25

r

Ooclnne

cl.,

na..:,!

19101

me.~ rdcr(~

q~v.'nqen

Iloux

1n

de

1912,2,9

1 ad. m.

gevanqen

~.:I4S

Fooz
p et

V;:-o;no/a!

1:-

P

n/B

Lesse

YOJ<)

~7/B

Franco 15 ~ammart
privé-....achter

Vil!ers-s-Lesse?
( 11

YOJT) \

10:-'

gedood P

! 11
Rochet"on? ( 1 )

~

w.lch~e:-

m. en v.
)uv. v.

qevanqen

P

~ors

brigadier W en B
uit L.-Ste-A.
Se1lier
wachter van
Kon. Oom. 'I. - s - L •
Lou i s "<1roquct

Dumo t
bc q/ld1'!C
Wa "'!CS cn Bossen

1920-1929
Fusiegemeente

Deelgemeente

Lokale naam

Datering(j,m,d)

Aantal

Court-SteEtienne

Court-SteEtienne

1922,3,
5-6

La Hulpe

La Hulpe

1927,10,24

1 m.(maart) gevangen P
2 v. (mei,
juni)
gevangen
1 m.

La aulpe

La aulpe

in de Orne
domein graaf
Gob1et d'A1vie11a
in de Argentine
eigendom 'Nysdam'
baron de Caters
vijvers van 'Nysdam'
baron de Cat ers

1927,11,12 en
11,18

1 v.
1 v.

gedood

La Hulpe

La Hu:!.pe

omgeving Argentine
oevers, vijvers

1928

11

gevangen

La Hu1pe

La aulpe

vijvers

La Hulpe

La Hulpe

Argentine en
visvijvers

1928,7,eind of 8, 1, Se sinds gevangen
voor 5/8 (3)
1928, lle
sinds aanst.
1928,12,12
1 m.
gevangen

Type Wn.,Premie

Waarnemer

Stafkaart Literatuurverw.

WAALS-BRABANT

Mont-St.-Guibert aévillers

vijvers domein N.W.K. 1927?,4? (3)
'Sierbais',palend
aan Orne en Roussière

40/5

C et P

~(4):68

Ch. L. Van Leuven
viskweker

39/4

P et P

~(12):231

Pierre Debusscher
wachter van
baron de Caters

39/4

P et P

~(12):231

39/4
39/4

P et
Men
Hona
C et

39/4

P

P. Debusscher
privé-wachter
Chät. de Nysdam
Ch. L. Van Leuven

P 40(1):19
N T!/3(4):29-37
10T4T716-19
P-46(10):198

et P

~(1)

:19

1 v.

gevangen

Nico1as Mine, chef 40/5
de culture en Nestor
Compère (Wen S)

Pet P

~(5):89

1922,5

1 v.

gevangen

J. Dereux
privé-wachter

37/7

P et P

~(6):129

37/7

XXième S 23/12/1928 in:
Men N 15/3(4)::9-37
Hona 10T4'")':16-19
Pet P]2(3):54

HENEGOUWEN
Antoing

Maubray

Antoing

Sruyelle

Kasteeldomein van
gravin du Chastel

1928,127

1

gevangen

Chimay? (1)

Rièzes (1)

in l'Eau-Noire

1921?,2-37 (3 )

1 ad. v.

gevangen

Lessines

Ghoy

1928,127

1

Seneffe?

Seneffe?

1 angs de Samme

1927,einde?

1 v.

gedood

Thuin

Gozée

abdij van Au1ne

1921,1,9

1

gevangen

(J)

Ephrem Debrut
bosw. W en B
uit Rièzes
René D.

62/3
38/2

Paul ?enoy
46/2
brouwer te
Senefte
Jacques en Carpin
52/3
jachtwachters
i. d. v. Corn. Berny

XXième S 23/12/1928 in:
Men N 15/3(4):29-37
Hona 10T4T716-19
Pet P2!(12):233
P et P

13.( 1) : 16

......

o

V1

LUIPt.
A~aille

SougnéRemouch arnps

1 m.

'Fonds de Nonceveux'

gevangen

langs Amblève

Ch~rlier

Hubert

49/)-4 P et P 22(2):3)

"'~chter

Waters en Bossen
LUXEM8URG

Chiny

langs de Viecre

Chiny

en bijbeken, bvb.
Ru des Accagnons
in de Semois

Durbuy

8arvaux

H4b4y

Anli.ec

bos van Anlier

1921,6,1 tot
1922,8,15

6 ad.
gedood
) m. en ) v.

1923,8,einde

2 vld 3

1922?,8?

1 ad. v.

(.3j

geschoten

gevangen
zoogde juv.

67/8

Pet P l!(9):19)

55/1

P et P

~(8):171

68/2

P et P

~(1):16

~(2):38

1

geschoten

1921?,l?

1 m.

gevangen

L.l!:. Wittamer
boswachter
W en 8

68/2

P et P

)

gevangen

Defoin en

59/5

C et P !!(8):1110

59/5

C et P !l(8):1110

privé_achter
van M. ebif

57/3

C et P 43(30):504
P et P
1) : 16

Emile Salme

53/6

Pet P l!(1)116

J. Gillard

53/6

C et P !!(16):J32

jachtwachter
te Rosée
Joseph Martin

48/7

R5aCa l!(7J:20

Rulle.
Anliec

67/41 P et P 1l(8):170
67/8?

1920,11,15

vertakkinq van de
H4b4y

Vernel
wachter
Waters en Bossen
eh. Resteau
jager
uit Brussel
privé-wachter
van Magnette
senator
L.E. WittaJDer
boswachter
W en 8

in de Rulles

(1)

!!!!!!!
8eau.raioq1 (1)

Pondró. . 7 (l)

1923?,lente? ()

de 8ich&illlOnt
uit Pondrö_
"'a.uraiftCjl (1)

PondrÖIM? (1)

de Wilabe

1924?,41 ())

2

zichtwn.
gedood P

zelfde pl&&ts als

ce r toa ta1ne

eerfont&ine

vor1.Cje
kleine beek van C.

1925,12,22

1 m.

Florel\04t.

Pl.vloR

Biert, Behoude

1920,12,28

1, van
qedood
2-3 prenten
qezien
1 v. en
) geschoten
4 juv.

2 vijvers
Flor.nn•• ? (11

Rosée? (11

8&vel.anq.

Rouyet?

kasteel van Bouillon

1929-1934,4

gevangen

2

uit 8iertPlavion

jachtwachter ka.t.
Bouillon te Hav.
(1)

Onnay.? (1)
Onhaye

1922,11,5

!!(

Welin? (1)

Ln de Lesse

Nei11en1 (1)

19231

(J)

1

1924?,najaar? ()) 1

gevangen

Alphonse 8ronze
uit Walin

59/1

P et P l!CS):105

geschater.

Hour1ay

51/7

P et P l!(10):201

53/7

e

prive-wachter
van o.ron uit W.
VeiHen

buurt van

Fallae~

1925?,einde? (J)

2,.ü 7

op 9

lila an den

'1ev31lqen

Julien Collo
privé-wachter

et P !l(26):361

1922?,8? (3)

1 v.

gedood

1922? (3)

1 rn.

gedood

1920,12,26

1 m.

gevangen

vierves-s-Viroin? in de viroin
(2)

1921?,1? (3 )

1 v.

Viroinval? (1)

vierves-s-Viroin? in de Viroin
(1)

1921,1,5

Walcourt

Walcourt

L'Eau d'Yves

walcourt

Walcourt

'Viritai11e'

in de Vachaux

Sambrevi11e

Buissonvi11e?
Mont Gauthier?
Vi11ers-s-Lesse?
Tamines

Viroinval

Vierves-s-Viroin

'Ry du Wel'

viroinval? (2)

Rochefort

M.F.
uit Rochefort

54/6? P et P 1l(8):171
59/2?
47/5

P et P 1l(6):129

Alexandre Chabot
jachtwachter

58/5

p

gevangen

Masson
boswachter
Waters en Bossen

58/5

P et P E(2):38

1 v.

gedood

58/5

P et P E(l): 16

1923?

1

gedood

Masson
boswachter
uit vierves
Tamenne

52/8

P et P i!(71:146

1923,7,begin

1

geschoten

E. Crochelet

52/8

p

et P 23.(1):16

et P i!(7):146

......
0

1930-1939
Fusieqe-aeente

<Xl

Deelge:lleente

Lokale naam

Datering( j ,m,dl

Aantal

Type Wn., Premie

19391,91

1

gedood

1

prenten

meerdere

zichtwn.

19341,31 (3 l

1 (2e)

qevangen

Waarnemer

Stafkaart Li te r atuu rver.....

w:u.L$-BRABANT
ehastre

Chastre-Vi11eroux-BlanlllOnt

Grez-Doiceau

Arcbennes

Lasne

Naransart

(3)

1935
F10rival
aan de Dijle
modderplaat.
1938-1943
vijvers vld Lasne en
bij beken, wonen onder
oude abdij van Aywiers

L. Collignon
wachter
te C.-V.-B.
A. Boschmans

40/5

P et P

32/6

M en N 15/3/(4):29-37

39/4

P et P i!(2):40

François Dumont
uit Péronnes

37/7

P et P !!(4) :95

~(10)

:280

HENEGOUWEN

Ant.olng

pé ronne 5

kanaal Ant.oingPOlIIIIeroeul

Ath? (1)

Moulbaix? (1)

19311,111 ()

2

qedood P

R. Vivier
uit Mou1baix

38/5

P et P .!!(12):285

Ath? (1)

Mou 1ba ix?

1937,12,5

1 m.

qedood

Pierre Campenart
uit Moulbaix

38/5

P et P !!(1):21

...auilont

Renlte.

1939,1,4

1

qedood P

A. Claus

57/2

P et. P

~(3):66

ChilMy

L'Sse.Ulère

1939,1,17

1

gedood

A. Rollèche

62/4

P et P

,!g,(3)

Lens

Lens

in de Dender

1930,8,30

1

qedood

Michel Chevreux

38/7

Pet P !!(9) :209

Le•• ln••

Les.ines

oude Denderarm
OIIIqeleid te
Papiqnies

19321,11

1

gevanCJen

visser
uit Lessines

38/2

P et P

ll( 2) :49

Le•• in••

Lessines

1

gedood P

Daumerol

38/2

P et P

.!!!.( 3) :66

Mone?

Spiennes?

oevers 'du bie! du
lIIOul1.n Bauwens'

1935?,;.1?

()

1

gedood

Cesar Rossignol

45/8

P et P .!!(l2): 286

JItona

Spiennes

moerassen

19351,11 ?

()

1

gevangen

P et P i!.(12):286

Mons

Spienn••

oevers van de
Troui11e

19J9?,l? (J l

1

gevangen

Alb. De lhötel1er ie 45/8
wachter Ld.v.
Bouillard 'ut lfyon
Alb. Delhöteller ie
45/8
wachter

(1)

(3)

1939, L 16

P et P

:66

.!!!.( 2): 42

Seneffe

seneffe

in de Samme

1931,8,18

1

geschoten

Jules Laurent

46/2

P et P Q(9):229

Seneffe

Seneffe

in de Sam.me

1931,12,30

1

gedood

J. Laurent

46/2

P et P 42(9):229

1931,8

1

gedood

Gustave Pottier

41/6

P et P Q(9):229

A. Blétard

LUrl(
Braives

Fallais

Hamoir

Hamoir

tussen Sy en Hamoir

1937?,begin? ()

1

gedood

Wan ze

Buccorgne

in de Méhalgne

Wasseiges? ( 1)

6
7e
8e
1

gedood

Wasseiçes? (1)

1933-1937
1937,3,16
1937,4,23
1937?,11? 0)

gedood P

Bouillon

Rochehaut

1939,1,28

1

gedood P

Orchimont

64/5

P et P .2.Q.(3) :66

C.'liny

Chiny

1934?,10? (3 )

1 (He)

gevangen

Joseph Marchal

67/8

P et P

Chiny? (1)

Chiny? (1)

1934,l1,midden

2 (35e,36e) gevangen

Joseph Marchal

67/8

P et p !2(12) :286

Pauvillers? (1)

Tintange? (1)

Warnach? (1)
in de SÜre

1938?,4? (3)

6

gevangen

Gouvy

8ého

terrein van de

1 v.

gevangen

4

gevangen

1

gedood P

Tiquet

60/2

P et P .2.Q.(3):66

49/5
privé-wachter
te Vieuxvil1e
41/6
L. Seutin
wachter kasteel
Famelette te Huec.
41/5
E. Massoy
uit Wasseiges

P et P

~()

P et P

~(5):1l6

:65

P et P 48(12):285

LUXEMBURG

bos van C:1iny
tussen Chiny en
Florenville
vallei .,an de
Trouille

1932?,7? (3 )
te
Bého, dichtbij Gouvy
1934?,11 of 12?
vallei van de
(3 )
Trouil1e, vijvers
domein Pont d'Oye?
1939,1,3
~concessie~

65/7
Simon
brigadier
W en 8 te Warnach
56/6
Antoine
jachtwachter
i.d.v.Odon warland
68/7
Henri Bunonville
wachter

P et P

~(ll)

:262

.!2.( 5) : 112

C et P 50(10):300
P et P 45(12) :287

Habay

Habay-la-Neuve

La Roche-enArdenne

Or::.ho

Marche-enFamenne? (1)

Roy? ( 1)

in kleine v~Jver
langs de baan

1930

3

gedood

Henry Giliet
uit Roy

59/4

P et P 41(5):99

St.-Hubert

Minlart

oevers Lomme

19J3

1

gevangen

59/7

P et P :.!.2(J):72

St.-Hubert

Mir''''art

oevers Lomme

1934,1.3

1

gevangen
klauw

J. Noël en
Nestor Nicolay
visserijwachters
J. Noël en
Ne stor Nico1 ay
visserijwachters

59/7

P et P 45(J):72

~

0

\0

P et P 45(3):72

J. Noë1 en
Nestor Nico1ay
visserijwachters
N. Nico1ay
visserijwachter

59/7
59/7

P et P 45(7):166

J. Noë 1
visserijwachter
uit Mirwart
J. Noël
visserijwachter

59/7

P et P 45(7):166

59/7

P et P

gevangen

J. Noël
visserijwachter

59/7

P et P .!!(2):44

gevangen

Denis Chaufoureau

60/5

P et P

~(l):24

2

geschoten

Léon Meunier
privé-jachtwachter

71/2

P et P

~(9):214

1

gedood P

E. Wilmart
uit Pet.-Chap.

62/4

P et P

~(12):285

1931,12

]

gevangen

val1enlegger

5]/8

P et P .!l(3):76

eiland Moniat

1931,12

1

53/8

P et P .!l(3):76

Doische

Fonds de Ry

19371,11? (3 )

1

58/1

P et P !!(12) :285

Ooische? ClI

Vodelée ( 1)

Soulme? ( 11
in de Bermeton

19391,61 DI

2

46/8

P et P

~(7)

Pe rne l.aIon t

Porvil1e

1939,1,5

1

overreden
door trein
Name n-Givet
séraphin Co11ard
geschoten
jachtwachter .te
Matllgne-la-Petite
gedood
F. Dequand uit
Soulme, wachter
van Oe1acre
Thirion
gedood

41/5

P et P

~(]1:66

aastière? ( 1)

aastière? { 11

19311,9? (3 )

1

gedood

Ba_lange

Bave1 ange

kasteel v. Bouillon

1929-1933,4?

2

gevangen

Havelange7 (I )

aavelange? (l )

in de Rouyoux

193]1,41 (3 )

1

gevangen

Rouyet1

Wanlin7 ( 11

1937?,111 (31

1

gedood P

St.-HubP.rt

Mirlo/act

oevers Lomme

1934,1,18

1

gevangen

Sl.-Hubert? (2 )

Mirlo/art? (2 )

oevers Lomme

1934,6,begin

3 juv.

uitgegraven

St.-Hubert? (1 )

Min,art?

19]4,6,21

1 v.
dracht ig

gedood

St.-Hubert? (1 )

Mirwart? (1 )

19]7,1,1

1 (6e)

gevangen

Sl.-Hubert

Mirwart

19]8?,1?

Ste-Qde? (1)

AlIIberloup? (1 )

19]6,1-12

1 v.
noq 2e
ontsnapt
6

Virton

Ethe

1937?,8? ()

Couvin? (1)

Petite Chapel1e? ( 1)

19]7?,111

Dinant

Anseremme

eiland Maniat

Pinant

Ansere_

Doische

(1)

Ourthe

(] )

0

~(1)

:24

NAMEN

(1)

()

.....
.....

53/7
Albert C01ignon
ve ldwachter
te Hllstière
48/7
Joseph Martin
jachtwachter kast.
Bouillon te Hav.
48/7
Joseph Martin
privé-wachter
kast. Boui llon te H.
59/1
Jean Petit
uit Walin

:212

P et P .!l(10):252
RSHC8 .!l(1):25

P et P .!!(5):135
P et P !!(12):285

Onhaye? (1)

Serville? ( 1)

1937?,11? (3 )

1

gedood P

Rochefort? (1)

Jeme11e? ( 1)

1937?,11? (3 )

1

gedood P

Rochefort

Jemelle

1939,1,9

1

gedood P

H. Hasquin
uit Servilie?
Séronvil1e?
A. Porignaux
uit Jeme11e

53/7

P et P

~(12):285

59/3

P et P

~(12)

A. Porignaux

59/3

P et P 1Q(3):66

:285

uit Jemel1e
Rochefort

Jemelle

1937-1939

7 in 14 m.
3 in 1 m.

gevangen

Alexandre Porignaux 59/3
uit Jemelle

LPS 1.(2) :13,15

Rochefort

Vil1ers-sur
Lesse

1938,12,7

1 ad. v.

gedood

Koning Leopold III

59/3

Frechkop, 1958

Rochefort

Vi11ers-surLesse

1937?,11? (3)

1

gevangen

J. Istache

63/8

p et P

Vresse-surSelllOis

Sugny

1939,1,28

1

gedood P

Hatrival

66/4

P et l? 1Q(3) :66

Vresse-surSemois

Vresse-sur-Semois

1939,1,28

1

gedood

Elisée Lambert
63/8
wachter te Vresse

P et P 1Q(3):66

Vresse-surSelllOis? (1)

Vresse-sur-Semois? ( 1)

19391,2? (3)

1

gedood P

E. Lambert
wachter

C et P

vignée
in de Lesse

63/8

~(12)

:285

~(39):3

.....
.....

1940-1949

N

Lokale naam

Datering(j,m,dl

Court-St-Etienne Court-St-Etienne

landgoed du Chenoy
eigendom Boel

1945,voorjaar ()l 1 ad v.

gevangen

Lasne

Maransart

Aywiers

1943,begin

1

Lasne

Marans4rt

Hanogrune

1943,begin

2

Lasne

Maransart omg.

1949,begin

5 i.n enke-

Fusiege_ente

Deelgemeente

Aantal

Type Wn ., Premi.e

Waarnemer

Stafkaart Literatuurven...

WAALS-BRABANT

40/5

RSHCB 37(4):10

gevangen

J. Raewez
privé-wachter
goed du Cenoy
G. Bonaventure

39/4

P et P

~(2):40

gevangen

Joseph Carlier

39/4

P et P

~(2)

gevangen

Bonaventure

39/4

P et P

~(4):55

:40

Ie maanden
1949,3,einde

1 v. (5e)

gevangen

Bonaventure

39/4

P et P 60(4):55

Fëchereux

1942,11,29

1 v.

gevangen

René de
Poislevache

32/5

P et P 54(2):44
RSaeB iIT4):56

Fëchereux

1942,12,9

1 v.

gevangen

René de
Pois1evache

32/5

P et P 54(2):44
RSaCR 3!'r4):56

Rosières

1943,1,14

1 m.

gevangen

René de
Pois1evache

32/5

P et P 54(2):44
RSHCB 3!'r4):56

Ath? ot
Protondev1.l1e?

A.rbre

1945-1952,7

2

gedood

38/61 RSSCB .ll(7):377

Bernhsart

01ivier Piraux
privé-wachter
van M. Hambert

Harchies

1943,7,21

1 m.

gedood

Chi_y? ( 1)

Lompret 1 {ll

L'!au Blanche

19401,l? (J)

1 ( 16e)

gevangen

Mons

Ghlin

in de vijvers
van het bos
te Ghlin

1949,11,24

1 ad.,2 juv.gedood

Laane

Maransart omg.

Rbtensart

Rosières

Rixenaart

Rosières

Rixensart

R~EGOOWEN

45/1

Frechkop, 1958

Felix Malacord
uit Lompret

57/7

P et P ll(11:50

Gaston Delhaye
privé-wachter
van O. Oe Mol

45/3

RSaeR

~(111:648

LUIK
~(1):14

Hamoir

Ramoir

Ruisseau du Néblon

1948,12,30

1

gevangen P

D. Dubourg
uit Hamoir

49/5

P et P

Ramoir

Hamoir

Ourthe

1949,1,4

1

gevangen

D. Dubourg
uit Hamoir

49/5

P et P 60(1):14

Hamoir? (1)

Hamoir? (1)

1949,12,20

1

gevangen

Hubert Rosier
uit Hamoir

49/5

DBV 3.(2) :2

Ma1médy

Monbijou

Vallei v. d. Warchenne voor WO II

1

zichtwn.

René Preumont

50/6

FCPE 2(36):6-7

Hotton

Fronvil1e

Deu1in

1943?,1? ( 3)

1 m.

gedood

Hotton

Fronvi11e

1946?,6? (3)

1

gevangen

Hotton? (1)

Fronvi11e? ( 1)

Deu1in
bij brug van Deulin
'Thier d'Odyer'
Ourthe
'Mayettes'

54/4
Maurice Pirlot
privé-wachter
van en te Deulin
54/4
Jean Libert
uit Fronvi11e par

1946?,6? (3 )

2 juv.

gevangen
met hond

Hotton? (1)

Fronvi11e? (1)

Ourthe

1947?,10? (3)

2

gedood

Hotton? (1)

Fronvi1Ie? (1)

in de Marchette

1948,11,13

1 ad.
niet Ie

La Roche-enArdenne

La Roche-enArdenne

1948,1,3

1

La Roche-enArdenne? ( 1)

La Roche-enArdenne? (1)

La Roche-enArdenne

LUXEMBURG
P et P 54(2) :44
RSHCB 3TI4) :56
P et P

~(4)

~elreux-s-OUrthe

111.

:61

Léopo1d Harlier
boswachter te
Fronvil1e
BiélE!n en Libert

54/4

P et P

~(4):61

54/4

P et P

~(6)

gevangen

Fraipont
uit Fronvil1e

54/4

P et P 60(2):30
C et P t"1(7):8

gedood

E. Maguin

60/2

Frechltop, 1958

:110

priester
1949,2 en J

5

gevangen

L. Pasquasy
uit L.R.-en-A.

60/2

P et P 60(3):46

La Roche-enArdenne

1949,3,8

1 v.

gedood

E. Maguin
priester

60/2

Prechltop, 1958

La Roche-enArdenne? ( 1)

Ortho? ( 1)

1949,7,9 en 2]

2

gevangen

60/2

P et P

~(5):70

Rendeux

Marcourt

1946?,4? (3)

1

gevangen

A1phonse Guissart
boswachter
te Ortho
Clément Orban
uit Marcourt

55/5

P et P

~(3):49

Rendeux

Marcourt

'Magonton'

1949?,4? (3 )

1

gedood

Jean van Vo1sem
uit Li~ge

55/5

P et P

~(3):46

Ste-Ode? (1 )

Amberloup? ( IJ

Tompré?

1949,5,12
en 6,15

1 v., 1 m.

gevangen P

D. Chaufoureau

60/5

P et P

~(5):70

Ste-Ode? (l)

Amberloup? ( IJ

Tompré? ( 1)

'48,11-'49,6

5

gevangen

D. Chaufoureau

60/5

I?

et

60(5):70

in de OUrthe
'Jardinet'

(1 )

I?

.....
.....

W

NAMEN
Cincy

Leignon

Doische1 (1)

Vode1ée? (1)

Doische

Vode1ée

Florennes

Moria1mé

Chapois,
bijrivier van
Lei.gnon
in de Hermeton
op 3-4 km, tussen
Vode1ée en Soulme
in de Hermeton
op 3 km

lH3,1l

1 ad. v.
gedood
dracht i.g
van 1 juv.
8 op <1 j.
gevangen

1947? (3)
op <lj.
1948,11949,9-10

gevangen

13

gevangen

1947-'48, winter? 1
(3)

Hamols

Hatoye

Haatière

He~ton-sur

1946,4,18

1

gevangen

omgeving

1946,6 of 9? ())
in enkele d.

)

gevangen

kasteel v. Bouillon

1929-1953 (-WO Ir 8

Meuse
Bavelange

Bavelange

1945,11,28

Havelanqe

Have1anqe

Have lange

Bavelange

nabij kasteel
van Bouillon

La 8ruyère

Vil1ers-lez
Heest

vijver, eigendom van
baron de ?itteurs

La 8ruyère

Vil1ers-1ez
Beest

Ooh.aye

Falaën

i~

enkele
dagen
1 m.

gevangen
gedood
tij dens
jacht
gevangen

1948?,1? of
1947,12? (3)
op enkele d.
1944,12,15

1 m.,2 v.
m.=5e op 2 j.

vijver, eigendom van
baron de Pitteurs

1945,11,28
en 12, begin

6, o.a. lm. gevangen

in de F1avion

1942,2,8 en
1942,7,12

2

1 v.

geschoten

gevangen

Moise Dumont
uit Chapois

54/6

P el P 55(1):11
RSHCB )bTl): 13

Fernand Cour toy
privé-....achter
uit Vodelée
Fernand Courtoy
privé-wachter
uit Vodelée
omer B1ainmont
jachtwachter
te Mor ialmé
Joseph Colinet
jachtwachter
uit Marbelle
Fernand Courtoy
privé-wachter
en 2 anderen
Joseph Martin
jachtwachter van
kast. Bouillon te
J. Martin
privé-wachter
van L. Duesberg
J. Martin
privé-wachter
van L. Duesberg
dochter van
baron de Pitteurs

56/2

P et P

~(6);110

58/2

P et P

~(5):70

53/5

RSHCB 22.(2):75

54/1

RSHCB .!!(7) :20

53/7

RS/iCB 38(10):22
P et pj7(5):79

48/7

RSHCB

H.
48/7

RSflCB .!?:.(l2):18

48/7

RSHCB

47/3

RSRCB 37(7):10
RSBCB ".'fT ( 5) : 17

Dumont
privé-wachter
van baron
Numa Letoret
wachter van
Falaën
01ivier Piraux

47/3

RSRCB 22(7):10

53/7

LPS 12(8):7

59/2

RSHCB l!(4):31

54/6

Prechxop,

II(1 ) : 2 S

11 (2) : 76

LPS IT(9):2
53/3? RSHCB !!(7):377

Profondeville?
of Ath?

Arbre

1945-1952.7

2

gedood

Roc:hetort

Leaslve

1942,2.27

1 juv. m.

loc he fort

Mont Gauthier

Prandeux

1947,11.8

1 v.

Waldor Magerat
gevangen
privé-wachter
Ie suxses
sinds 8 jaar
E. Paquet

Rochetort

Rochefort?
Jemelle?

in de Lomme
tussen R. en J.

sinds 1948

12

gevangen P

Alex. Porigneaux
uit Rochefort

59/3

P et P !2(2):30

Roc:hetort

Rochefort

Lamme

1949?,)1

1 (12e,
gevangen P
zie ~oqer)

Alex. ?origneaux
uit Rochefort

59/2

C et P !!(7):8

(J)

1958

Vresse-surSemois? ( 1)

Vresse-surSemois? (1 )

Walcourt

Fraire

Wa lcourt

Yves-Gomezée

in de Sernois

Eaux de l' Yves en
aanpalende vijvers

1948-'49, winter

4 ad.

gevangen

G. Cognaut
uit Vresse

63/8

P et P

1948,1

1

gevangen

52/8

RSHCB

1949?,47 (3 )

3

gevangen

Arrnand Lambil10n
jachtwachter
te Fraire
Marc Gollard
wachter te
Yves-Gomezée

52/8

C et P

~(3)

:46

~(2):75

~(8):7

.....

1950-1959
rusicse_ente

0-

Type Wn., Peemie

Waarnemer

Stafkaart Literatuurvenol.

Datecinq(j,m.dl

A.lIl tal

Maransart

1951?,5? (3 )

1 v.

gedood

George Bonaventure

60/2

LPB 3(6):4
=P et P !3.(6):4

Erbaut

1950?,4? (3 )

3

gevangen

Oswald Brunin
privé-wachter

45/3

P et P ! l ( ) : 6

Deelgemeente

Lokale naam

WAA.LS-BRABANT

Lasne

HENEGOUWEN
Jurbise

LU 1 p;:
AY""aille

SougnéRelllouchamps

langs Amblève
' Fonds de Quareux'

1953,2,8

1 ad. m.
niet Ie

gevangen

Hubert Charlier
uit Souqné-R.

49/7

LPB 5 (J) : 12
.p et p ~(J):12

AY""al11e

AY""aille

'Dieupart Aywai11e'

1955,3,30

1 m.

gevangen

Jules Balthazar
uit. Aywai11e

49/3

LPB 7 (5): 11
-p et p !!(5):1l

l"errières

Vieuxville

'Pré de la Venne'
Rocher de Sy

1951,voorjaar? () 1 m.

gevangen

49/6

LP83(4):6
-P et P !3.(4):6

l"errières

Vieuxville

Rocher de Sy
ferme de Palogne

1951?,4? ( 3)

49/5

C et P

l"errières

Vieuxville

1951,12,24
Ourt.he, en face
des ruines de Lognes

49/5

LPB 4(1):4
-P et P !l(1):4

HUIOir? (l)

lIamoir? ( 1)

1950,1,8

1

gevangen

Hubert. Rosier
uit liamoir

49/5

oav

Raaoir? (1 )

8aJaoir? (l)

1950,1,10

1

gevangen

Hubert Rosier
uit Hamoir

49/5

OBV 1(2) :2

K.-ol.r1 (i)

Raaaoir? (1 )

1950,2,4

1

gedood

llAaaol.r1 ( 1)

a..oir

1950,3,4

1

Hubert Rosier
49/5
uit. Hamoirsur-Ourthe
Hubert Rosier
49/5
uit Hamoirsur-Ourthe
Bertrand Léopold
41/6
wacht.v.H.Co11inat

lifanze1

U)

( 1)

Ruccorqne? (l)

1 m.

gedood

Edouard Lawarrée
uit. PalogneVieuxville
Edouard Lawarrée

1 ad. m.

gevangen

E. Lawarrée
uit. Paloqne

gedood
(6e)

1952,11,11953,1,31

1

gedood

~(5):13

1(2): 2

P et P !!(2):12
P et P .!.!.(2):12
RSHC8

~()

:155

LUXE:-IBURG
Bertogne

Longchamps

Bertogne

Longchamps

Bertogne? (1)

Flamierge?

Ourbuy

Rouette
Ruisseau de la
Rouette

1950,2,1

1

gevangen

Loon Prémont

60/7

P et P 61(1):8

1954,2,20

1

gevangen P

Jacques Prémont
uit L.-les-B.

60/7

1 v.

gevangen

~.

Jacquemar
uit F1amierge

60/6

LPB 6(4):15
=P et P 65(41:15
C et P 7TI5):17
LPB ](7T:4
=P et P 62 (7) : 4

Guil1aume
Vandezande
uit Granèhan
Gui11aume
Vandezande
uit Grandhan
Gui11aume
Vandezande
ULt Grandhan
GUL llaume
Vandezande
uit Grandhan
Gui11aume
Vandezande
ui t Gr andhan
Charles Renard
uit Houffalize

'~enohet •

1951?,6?

Grandhan

Correux
nabij Ourthe

1952,4,16

1

gedood

Ourhuy

Gr andhan

Correux
nabij Ourthe

1952,5,12

1 m.

gedood

Ourbuy

Gr andhan

Correux
nab i j

1952,9,8

1 m.

gevangen

(1)

Our~

(3)

he

54/4

LPB 4(6):4
=p et P 63(61:4

54/4

LPB 4(6):4
=P et ? 63(61:4

54/4

LPB 4(10):5
et P 63(10):5

=p

54/4

LPB 4(10):5
=P et P 63(10):5

54/4

LPB 5(51:10
-P et P 2!(5):10

60/4

LPB 5(11:10
-P et P 2!(1):lO

Guissart
boswachter

60/2

DBV 2(

gevangen

Louis Léon
uit Givrou11e

60/2

LPB ](61:4
.. p et P !!(6):4

3 juv.

uitgegraven

60/2

LPB 4( J): 4
-P et P 63(3):4

1952,12

] juv.

uitgegraven

60/2

'Peroi', deel van
domaine de Rou Gay

1950,4,24

1 m.

gevangen

LPB 5(21:12
-P et P 64(2):12
C et P 7TI3) :22
LPB 2(5T:12
..p et P g(J):6

Odeiqne? (1)

Freyneux1 (1)
in de Aisne

19541,41 (])

2

gevangen P

Marche-enFamenne

Marche-en
Famenne

de Marchette

1951,3,]

1 v.

gevangen

Eudore Maquin
priester
te Beausaint
Eudore Maquin
priester
te Beausaint
Henri-Joseph
Cordier uit
OChamps-Libramont
Jules Burnotte
uit FreyneuxOChamps
Antoine Breulet

Meix-des-Virton

Gérouvil1e

Oomaine de la soûye

1955,1,31

1 v.

gevangen
in hol
met hond

A. Hoffman
viskweker van
dom. de la Souye

Ourbuy

Grandhan

Correux
nab i j Ou et he

1952,9,25

2 m.

gevangen

Ourbuy

Grandhan

t.h.v. Correux
Ourthe

195]1,voorjaar1(3) 1 m.

gevangen

Houffalize? D)

Houffalize? (Jl

langs de Ourthe

1953,12,6

1 v.

qevanqen

1.01 Roche-en-

Ortho

Warempayen, Ortho
Ourthe OCcidentale

1950,10,19

1 v.

qevangen 1

La Roche-enArdenne

Ortho

'Vieux Chàteau'

1951?,51

1

La Roche-enArdenne? (11

Beausaint? (11

oevers van de
Ourthe

1952,2,28

La Roche-enAntenne? (1)

Beausaint? (1)

de OUrthe

Libin

OChamps

Manhay? (1)

Ardenne

D)

64/J
55/6
54/4
71/1

2.):2

LPB 6(4):15
-P et P 65(4):15
C et P 7n5): 17
LPB 3(4T:6
=P et P !!(4):6
LPB 7(2):22
et P ~(2):22

=p

gedood P

Séraphin Dupont
55/5
uit ~agoster-3ef!e

LPB

6(~):15

t. h. v. Lespech
langs bee~ 'Llsbel:e'

195~,3,J

1 v.

Hodister? (1)

Ruisseau de Queue
de Vache

1950,2,28

1 juv. v.

gedood

Edmond Cornet
uit Hodister

55/5

P IH P 61(2):12
C et P TI(5):17

Rendeux

Ourthe

1953?,2? (3)

1 v.

gedood

Faber
jachtwachter

55/5

C et. P 7l():22

Rendeux
Ste-Ode

Amber loup

Tompré
Ourthe

1950,2,8

1 v.

qevangen

Denis Chaufoureau
60/5
uit Tompré-Amberloup

c-Ode

","ber loup

Tomp::-~

1950,6,9

1 ad. v.

gevangen

D. Chaufoureau

St

~-Ode

Amber loup

1950,7,10

1 ad.

gev3ngen P

Louis Chaufoureau

60/5

St

LPB 2(8):6
-P et P 61(6):6

St

~-t)ó..'

i~l)<'r

Tomprë

1952,6,3

1 ad. m.

gedood

OCnis Chaufoure"u
60/5
uit Tomprë-Amberloup

LPB .. ( 6 ) : ..
..p et P 6)(6):~

Tompré
• l,S km stroomop v.
A1nbcr1oup,Ourthe OCc.
lIéröpont
in de Ruisseau
de la vä
Héröpont
ln de Ruisseau
de la V.\
lIéröpont

1955,10,26

1 ad. v.

gev,lngen P

OCnls Ch3ufoureau
uit TUlet

60/5

LPB 7(12):12
~P e t ? 66(12):12

1952?,97 (3l

1 ad. v.

qevangen

Schlin9tienne
pr ive-wacht~r
te Amberloup

60/6

LPB 4 (9) : 5
.p et P 6) ( 9 ) : 5

19527,117 (J)

1 ad. v.

gevangen

Sch1in~tienne

1953,8,11

1 ad. v.

qev<lngen

19501,81 (J)

1 ad. v.

qedood

1 ad. v.

gevangen P

1 m.

gevangen

Ren del:x? ( 1)

Bet fe?

Rendeux? (1)

(I )

Tornp:-';

60/5

uit Amberloup

Ourt t-.e
Ourthe
loup

Ste-Qdc

A1nbolr lollp

Ste-O~

Amber loup

St c-Ode

Amber loup

Ste-Ode

Amberloup

Ste-Ode

TUlet

AJnberloup
in de Rancourt

Ste-Ode

Ti11et

Tenneville? ( 1 )

Challlp 10n? (1)

in de La vi
1954,),6
t.h.v. 'Kaies de 8ru1'
-bijrivier van La vä
'Challlp Romain'
1950,4,27
bij de Wamme

Tenneville? (1)

Ch_plon? (1 )

Tennevi 11e? (2)

1951?,4? ()

1 v.

eh.plon? (2)

1954,11,4

1 v.

TennevU1e?

Erneuvil1e-Cens?

1952? datum
1 v.
inschr. in col1.?

Tenneville? (1)

Tennevil1e? (1)

, Ch alIIp Roma in'
bij de Wamme

Orthenvi11e? (1)
1950,12,18
linkeroever Ourthe
100 m stroomaf weg nr.4

1

juv.

gevangen
gevangen

65(4):15

P et. P 61(1):8
LPB 2(7):3
.p et P 61 ( 5)

: 3

60/6
prive-wachter
te Amber10up
Luc. Schlinqtienne 60/6
privé-wachter te
fosset (Amber1oup)
Joseph Henry
60/5

LPB .. ( 11) : 8
-P et P 63(10):8

Louis Norbert
uit Sibret

65/2

LPB 6(4):15
.p et P 65(4):15

Gaston Hatert
privé-wachter
uit ehamplon
G. Hat.ert
uit. Ch_plon

60/1

P et P ! l ( ) : 6

60/1

G. Hat.ert

60/1

LPB )(4):6
-P et P 62 ( .. ) : 6
C et P 6lTS):1)
LPS 6(11T:IO
.p et P !1(12)rlO

in gevangenschap
gedood

",p et P

Nico1as Grandjean
en E1nile Martin
uit Orthenville

LPB 5(9):10
.petP~(9):10

LPB 2(9):2

60/2

trechkop, 1958

60/5

LPB )(1):4
-p et P
1) r 4

!!(

.....
.....
CO

Tenneville

Tenneville

Vionpont
(Baconfoy)

1952,9,29

1

gevangen

A. Bourgeois
uit Brussel

60/6

LPB 4(10):5
=P et p il(10):5

VielsaL'1l? (1)

Bihain? (1)

Regné? (1)

1950,4,1

1

gevangen

Antoine Choque

55/8

LPB2(5):12
=P et P ~(3):6

Vielsalm

Bihain

Regné
t.h.v. molen

1955,2,6

1 ad. v.
1 m.

gevangen

Antoine Choque
uit Regné

55/8

LPB 7(4):9
=P et P ~(4) :9

1952?,voorjaar?
( 3)

1

gevangen

1929-1953
oorlog uitgez.

8

gevangen

Colinet, jacht54/1
wachter van barones
de Blandigermis
Joseph Martin
48/7
j achtw. kasteel
Bouillon te Hav.
Joseph Martin
48/7
uit Havelange

LPB 7(4):9
=p et P ~(4):9

NAMEN

RSHCB

~(4):172

R5HCB

~(l)

Hamois

Natoye

Havelange

Havelange

Havelange? (1)

Havelange? (1)

1955,1,31

1 m.

gevangen

Have lange? (1)

Have lange? (1)

1955,3,25

1 m.

gedood

Joseph Martin
ui t Have lange

48/7

LPB 7(5):11
=p et P ~(5):11

Ho uye t

Wanlin

1954,4-'55,4

1

gedood

Antoine Bodart
wachter van
Pierre Jadot

59/1

R5HCB

nabij kasteel
van Bouillon

Lesse, tussen
Havenne, Vigne
en Ciergnon

~(5)

:25

:219

....N
o

1960-1969
Fusiegemeente

Dc('lgemeenté

Lokale naam

Duterinq(j,!TI.d)

SougnéRemouchamps

tussen coo en

1960, begin

Chairiè::e

Chäteau van
Chairière

Type Wn.,Premie

Waarnemer

Stafkaart Literatuurverw.

LUIK
Aywall1e

Remouchamps,k~blève

mee rdere?

1:ichtwn.

Edgar Kesteloot 49/7

gevangen

Joseph Gillet

Fonds de Quareux

NAMEN
Vresse-Gur-

Se 11IO is

mond. meded.

63/8

eet P !!:.(S):16

1970-1979
Fusiegemeente

Deelgemeente

Lokale naam

Datering(j,m,d)

Aantal

Houyet

Lissoir
aan de Lesse

1979

1

Villers-à-Orval

Vallei van de
williers

1979

1, 3e in

Type Wn.,Premie

Waarnemer

Stafkaart Literatuurverw.

NAMEN

Houyet

prenten

G. Boschmans

59/1

Men N 15/3(4):29-37

zichtwn.

René Preumont

70/4

FCPE 2(36) :6-7

?

?

71/2

Van Schepdael,19,

LUXEMBURG
F1orenvil1e
Virton

Ethe

Vallei van de
1970-er jaren
Laclaireau, v1Jvers
van een privé-domein

40 jaar
?

........

1980-1985

N
N

FUS1C?<]ellleente

Type Wn.,Premie Waarnemer

Stafka~rt

Literatuurverw.

Deelgemeente

Lokale naam

Ddterlngl),rn,d)

Aan ta 1

SougnéRelOouchamps

ts Coo en Remouch.
Fonds de QuÁreux,
lOOm in bos, 50am
van Hotel Tonart

1982,9

1

zich t ',om.

Van Nuffelen

49/7

mcded.

Nisramont

aan de Ourthe

1

zichtwn • 2x

Mevr. Sempels

60/2

mond. meded.

1

zichtwn.

Van Rompaey

64/2

mond. meded.

LUIK

Aywaille

LlIX:EMBURG

La

Roche-enArdenne

1 km
naar
aan de
2 k:m

1983,6 en
vanuit Nisr3mont
1984.7.Je week
stuwdam
Lesse
1980-1931
van Maissin
10 of U,begin

Paliseu1

Maissin

PalLseul

Maissin

aan de Lesse
forelvijver

1981-1982

1 jUl!.

gevangen

Mevr. De Coninck

64/2

mond. meded.

Paliseul

Maissin

boven Lesse
ts Maissin en Redu

1984,4.half

2

zichtwn.

Mevr. De Coninclt

64/2

mond. meded.

Ste-ode

Amberloup
en Lavacherie

samenvloeiing met
Ourthe

1979-1984
elk jaar

60/5

mond. meded.
E. Kesteloot

BIJlAGE 2 - LEGENDE
IL)
Situering afgeleid uit werk- of woonplaats van de waarnemer
(2) : Situering afgeleid met behulp van informatie uit andere waarnemingen
IJ) : Datum afqeIeid uit pubIikatiedatum, rekenin'} houdend lOet periodiciteit
afkortingen literatuurverwijzinqen:
C et P

P et P
DBV

f'CPE

LPB
LPS
M en !f

RSaCB

I

Chasse et Pêche
Pêche et Pisciculture
Oe 8eIqische Visser
P'orêta, Chasse, Péche, Environnement
Le pécheur BeIge
La Pêche Sportive
Mens en Natuur
Royal Saint Hubert Club de Belgique

zichtwn.?

.(:
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Bijlage 3: Statistische verwerking van het cijfermateriaal
inzake de otterpremies.
1. Gegevens en te testen hypothesen
Het enige systematisch verzamelde cijfermateriaal m.b.t. de
otterverspreiding waarover we beschikken, bestaat uit de
aantallen gedode otters waarvoor een premie van staatswege
werd uitgekeerd (zie gegevenstabellen achteraan in deze
bijlage). Uit 21 volledige jaren hebben we het totaal aantal
premies per maand. Uit 10 jaren daarvan hebben we tevens per
maand het aantal volgens het geslacht resp. volgens drie
dodingsmethodes, en van een elfde nog de geslachtsverhouding
over het hele jaar. Van dezelfde 21 jaren tenslotte
we ook nog het jaartotaal per provincie.

hebben

Wat het aantalsverloop tussen de jaren betreft is het zonder
meer duidelijk dat het aantal sterk terugloopt, zij het dat
het verloop tussen opeenvolgende jaren onregelmatiger is
(figuur 7). Grafische voorstelling van de jaartotalen per
provincie (figuur 9 en 10) geeft te zien dat dit aantalsverloop tussen opeenvolgende jaren erg verschilt volgens de
provincie,

zonder

dat

we dit met een of andere faktor

in

verband kunnen brengen.
Wat de jaartotalen per geslacht, resp. per dodingsmethode
betreft, gaan we na of daartussen verschillen aan te tonen
zijn.
Minder duidelijk door het globale aantalsverloop is het
aantalsverloop binnen de jaren, m.a.w. volgens de maand. Dit
testen we a.h.v. de 21 volledige jaren. Met de 10 jaren
waarvan we zulke gegevens hebben, testen we vervolgens of
het aantalsverloop volgens de maand verschilt naargelang het
geslacht, resp. naargelang de dodingsmethode.

p
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2. Aantallen per jaar

tabel: G-test voor heterogeniteit op geslachtsverhouding/jaar
test

df

heterogeneity

10

pooled
total

G

4.4512

XE2(0.05) XE2(0.01) significantie
18.307

23.209

p»0.05

ns

p«O.Ol

s

1

13.96073

3.841

6.635

11

18.41193

19.675

24.725

p+/-0.05 +/-s

tabel: geslachtsverhouding per jaar
%v

jaar

m

v

n

1903

82

90

172

52.3

0.3722

1

1904

99

123

222

55.4

2.5997

1

ns
ns

1905

112

131

243

53.9

1

ns

1906

92

112

204

54.9

1

ns

1907

103

132

235

56.2

3.5879

1

ns

1908

100

130

230

56.5

3.9242

1

1909

104

109

213

1910

67

87

154

1911

81

98

179

51. 2
56.5
54.8

1913

61

57

118

48.3

1

1939

27

27

54

50.0

1

df significantie

G

2.6048

O.Ol<p<O.OS

1

ns

1

ns
ns

1

ns
ns

----------------------------------------------------------tot.

928

1096

2024

53.6

13.96073

p«O.Ol

1

----------------------------------------------------------Als

eerste

nulhypothese

nemen we aan

dat

de

verhouding

tussen gedode mannetjes en vrouwtjes hetzelfde blijft in de
loop der jaren. Vergelijking yan de gevonden aantallen per
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jaar, gebeurt mèt de G-test voor heterogeniteit (Goodness of
fit) (Sokal en Rohlf, 1981, 721-731). Vervolgens gaan we na
of die verhouding overeenstemt met de theoretische 1:1
verhouding. Daarvoor vergelijken we de geslachtsverhouding
van al de jaren samen ('total' ), met deze op basis van de
over alle jaren samengetelde aantallen ('pooled').
We concluderen vooreerst dat de geslachtsverhouding van jaar
tot jaar zeer gelijkend is (G heterogeniteit: ns). Slechts
in 1913 zijn er wat meer mannetjes, in 1939 evenveel als
vrouwtjes. In alle andere jaren blijken er meer vrouwtjes te
zijn, met een verschil van vrijwel dezelfde grootte-orde.
De vooropgestelde 1:1 verhouding tussen de geslachten echter
wordt, over alle jaren heen bekeken, tegengesproken. In de
afzonderlijke jaren
daarentegen kunnen
de afwijkingen
-meestal een overwicht van de vrouwtjes zoals uit de gegevens blijkt- door het toeval worden verklaard.

Opnieuw

is de eerste nulhypothese dat de verhouding

tussen

de verschillende dodingsmethodes niet verschilt in de
der jaren. Dit wordt eveneens getest met de G-test
heterogeniteit. Vervolgens nemen we als nulhypothese
elke dodingsmethode een gelijk aandeel heeft.

loop
voor
dat

tabel: G-test voor heterogeniteit op het aantal premies
per jaar en per dodingsmethode
test

df

G

XE2(0.05) XE2(0.01) significantie

------------------------------------------------------------heterogeneity
pooled

18
1

total

19

25.22489
0.17951
25,40439

28.869
3.841
30.144

34.805
6.635
36.191

p >0.05
p»0.05
p >0.05

ns
ns
ns

-----------------.-------------------------------------------
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tabel: aantal premies per dodingsmethode per jaar
jaar

klem schot andere

n

%klem %schot %andere

------------------------------------------------------1903

85

45

42

172

49.4

26.2

24.4

1904

92

47

83

222

41.4

21.2

37.4

1905

117

56

70

243

48.1

23.0

28.9

1906

91

43

70

204

44.6

21.1

34.3

1907

117

52

66

235

42.6

22.1

35.3

1908

109

49

72

230

47.4

21.3

31.3

1909
1910

91
78

54
35

68

213

41

25.3
22.7

32.0
26.7

1911

81
60

29

69

154
179

42.7
50.6
45.3

16.2

38.5

31

26

117

51.3

26.5

22.2

1913

------------------------------------------------------tot.

921

441

607

1969

46.8

22.4

30.8

------------------------------------------------------We concluderen dat het aandeel van de dodingsmethodes in de
loop der jaren vrij konstant blijft, maar dat het onderling
duidelijk verschilt.

Het vangen van otters vertegenwoordigt

41-51 %, het afschieten 16-26.5 % , en de diverse middelen
22-38.5 %, over het algemeen genomen resp. 47, 22 en 31 % .
3. Aantallen per maand

Uit de biologie van de otter weten we dat het hele jaar door
otters kunnen geboren worden.

In dat opzicht is er dus geen

seizoensperiodiciteit in de aantallen 'beschikbare'
om te doden. Een eventueel aantalsverloop in de
otters

volgens

de maanden kan zowel het

gevolg

otters
gedode

zijn

van

periodiciteit in het gedrag van de otters als in dat van de
mens. De nulhypothese 1s hier dus: geen aantalsverloop
volgens de maand.

0~[

In een jaar/maand tabel (tabel premies/maand) vinden we

een

verband

een

tussen het jaar en het aantal gedode otters in

bepaalde maand, gezien de jaartotalen geleidelijk dalen. Een
G-test naar onafhankelijkheid van de invloed van het jaar en
de

invloed van de maand (premietotaal=4270),

dat ze niet onafhankelijk zijn:

toont ons aan

bij berekening met

telkens

de maanden 1-2-3, 4-5-6, 7-8-9, 10-11-12 samen, is G =160.26
en G(Williams) = 159,31 waarvoor, met v=3,
Om

p «0.01.

na te gaan of er een patroon zit in het verloop

de maand,
(Siegel,
maand

volgens

maakten we gebruik van Kendall's concordantietest
1956,

229-238).

Daarbij

eerst in percentages t.o.V.

vervolgens

worden de gegevens
hun jaartotaal

per

omgezet,

wordt de analogie tussen de verschillende

jaren

onderzocht. De nulhypothese is: geen overeenkomst, tegenover
het

alternatief:

associatie

wegens een

gemeenschappelijk

patroon. We deden dit met de gegevens van de 21 volledige
jaren (premietotaal=4270), en ook met deze van de 10 jaren
(premietotaal=1969)
methode.

De

opgesplitst

naar geslacht en

resultaten zijn in de volgende

tabel

dodingsbijeen-

gebracht.

tabel: patroon volgens de maand (Kendall's concordantie-test)
k

W

XE2

v

XE2(0.05) XE2(0.01)

totaal

21

0.521

120.345

11

19.68

24.72

vrouw

10

0.648

71.30

11

19.68

24.72

man

10

0.626

68.83

11

19.68

24.72

klem
schot
div.

10
10

0.746

82.02

19.68

0.264

28.99

11
11

19.68

24.72
24.72

10

0.281

30.88

11

19.68

24.72
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Overal is de correlatie significant,

het minst uitgesproken

echter bij de twee laatste dodingsmethodes. Het patroon over
de verschillende jaren is duidelijk aanwezig bij resp. het
totaal aantal premies, bij de vrouwtjes en de mannetjes, en
tenslotte bij deze die met een klem gedood werden, maar
nauwelijks bij de twee andere dodingsmethodes. Het patroon
is het sterkst bij het vangen van otters. Het patroon bij
vrouwtjes en mannetjes is vrijwel even sterk aanwezig, maar
minder uitgesproken dan bij het klemmen. We kunnen hieruit
reeds afleiden, dat het deze dodingsmethode is, die het
maandelijks verloop het meest beinvloedt. Het klemmen verloopt duidelijk uitgesproken volgens een patroon, de 2
andere methodes vrijwel niet, en daar de vangsten ongeveer
de helft van het aantal dodingen vertegenwoordigen, vinden
we het terug, enigszins afgezwakt, in het verloop van resp.
de vrouwtjes en de mannetjes, en nog zwakker, bij het totaal
verloop.
Een aangewezen methode om de interacties van resp.
jaar,
maand, geslacht en dodingsmethode aan te duiden is een
variantie-analyse. De gegevens (tabel premies/maand/geslacht
en premies/maand/dodingsmethode) voldeden echter niet aan de
bij deze techniek gestelde voorwaarden voor normaliteit en
variantie-homogeniteit.
Door
transformatie volgens
de
formule x'=log(x+l), werd aan deze voorwaarden grotendeels
voldaan,
zodat we de bekomen resultaten minstens als een
goede aanw~Jzing kunnen interpreteren.
(Er werd gebruik
gemaakt van het programmapakket Statgraphics versie 2.0)
interactie

df

F-ratio

Sign.level

aanwezig en reeds besproken
jaar/maand
.9644
.330
jaar/geslacht
9
.8305
.680
jaar/doding
18
.7702
.666
maand/geslacht
11
.0006
2.386
maand/doding
22
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Het

aandeel binnengebrachte otters volgens

geslacht

resp.

dodingsmethode verandert dus niet met het jaar, en wat het
geslacht betreft ook niet met de maand. Daarentegen is er
wel een verband tussen de dodingsmethode en het maandverloop, m.a.w. de verschillende dodingsmethodes spelen
naargelang de maand een verschillende rol. Dit is ook in
grafiek gebracht (figuur 2 en 5: maand/geslacht; figuur 1 en
4: maand/dodingsmethode).

Hoe sterk zijn nu de verschillen tussen de maanden? Daarvoor
deden we nog een one-way Kruskall-Wallis test op de 21 jaren
(nulhypothese: geen verschillen). Hierdoor worden duidelijke
verschillen aangetoond (test statistic=61.3333,
signif.
level= 5.2E-9). Zie ook de figuren 3,4 en 5 met de gemiddelden en met een gemiddelde standaardafwijking (getransformeerde gegevens).
De niet-getransformeerde
gemiddelden
werden bijeengebracht in de tabel gemiddelden op aantallen
per maand na deze tekst.

In 2. gingen we reeds na of er voor de jaartotalenverschillen waren tussen vrouwtjes en mannetjes. Hier zullen we het
doen voor de maanden. De nulhypothese dat de verhouding
mannetjes/vrouwtjes dezelfde blijft in de loop der maanden
wordt met de G-test voor heterogeniteit niet verworpen. Wel
zien we dat, in tegenstelling tot de meeste andere maanden,
het overwicht aan vrouwtjes in de maanden juli, augustus,
oktober, evenals in december groter is zodat het significant
wordt.
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tabel: G-test voor heterogeniteit op geslachtsverhouding/maand
test

df

G

heterogeneity

11

9.69397

19.675

24.725

p»0.05

ns

1

14.34432

3.841

6.635

p«O.Ol

s

12

24.03829

21.026

26.217

pooled
total

XE2(0.05) XE2(0.Ol) significantie

O.Ol<p<O.OS s

tabel: geslachtsverhouding per maand

m

v

n

%v

jan

142

153

295

51. 9

1

ns

feb

101

116

217

53.5

1

ns

mrt

87

92

179

51. 4

1

ns

apr

63

71

134

53.0

1

ns

mei

57

59

116

50.9

1

ns

juni

42

42

84

50.0

1

juli

41

62

103

60.2

4.3117

1

ns
0.01<p<O.05

aug

43

63

106

59.4

3.7963

1

p ong. 0.05

sept

47

59

106

55.7

1.3614

1

ns

okt

62

94

156

60.3

6.6109

1

0.01<p<O.05

nov

115

120

235

51.1

1

ns
0.01<p<0.05

maand

df significantie

G

5.7511
1
56.9
138
239
101
dec
----------------------------------------------------------p<0.01
1
54.2 14.3443
901 1096 1970
tot.

----------------------------------------------------------In

hoeverre

het

aantalsverloop

tussen

stemt

het patroon dat we over de 10 jaren in
volgens

vrouwtjes en mannetjes?

'Spearman rank correlation'
van de ranks
rs
p «

de

= 0.8671,

per

maand

aantroffen

Daarvoor berekenen

= 10

we

een

(Siegel,1956, 202-213) op de som

maand voor resp. vrouwtjes

wat met df

overeen

een t = 5.505

en mannetjes:

geeft

waarvoor

0.01, m.a.w. een duidelijk significante en uitgesproken

overeensterruning.

l
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3.3.Verschillen tussen de dodi~gsmethodes
---------------------------------------In 2.

gingen we eveneens reeds na of er voor de jaartotalen

verschillen waren tussen de dodingsmethodes.

Hier zullen we

het weer doen voor de maanden. De G-test voor heterogeniteit
is hier duidelijk significant met p«O.Ol voor df=22 (G=66),
m.a.w.

het aandeel der dodingsmethodes verschilt volgens de

maand.

Dit

bleek al uit de variantie-analyse,

interactie maand/dodingsmethode

waarin

een

indicatief werd aangetoond.

tabel: aantal premies per dodingsmethode per maand
maand
klem schot andere
%klem %schot %andere
n
------------------------------------------------------jan

131

72

92

295

44.4

24.4

feb

111

45

61

217

51. 2

20.7

31. 2
28.1

mrt
apr

93

37

49

52.0

20.7

27.4

77

20

37

179
134

57.5

14.9

mei

57

28

116

49.1

24.1

juni

36

21

31
27

27.6
26.7

84

42.9

25.0

32.1

juli

24

30

48

102

23.5

29.4

47.1

aug

35

45

24.5

38

45

106
106

33.0

sept

26
23

35.9

21.7

42.5
42.5

okt

71

44

41

156

45.5

28.2

26.3

nov

114

54

67

235

48.5

23.0

28.5

dec

134

41

64

239

56.1

17.2

26.8

------------------------------------------------------tot.

921

441

607

1969

46.8

22.4

30.8

------------------------------------------------------In hoeverre stemt het patroon dat we over de 10 jaren in het
aantalsverloop volgens de maand aantroffen overeen tussen de
dodingsmethodes?

We vonden reeds dat er bij het klemmen het

patroon uitgesproken was,
terwijl het bij de twee andere
methodes nauwelijks aanwezig was.
Een globale vergelijking
was

mogelijk door op de sommen van de ranks per maand

voor
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de

verschillende

dodingsmethodes

nog eens

een

Kendall's

concordantietest uit te voeren. Hierdoor komt echter enkel
het globale winter-zomer contrast terug tot uiting, wat een
uitgesproken en vrij significante correlatie geeft: W =
0.7343, met een XE2 = 24.231 en p +/- 0.01.
Uit de herschikte tabel hieronder blijkt echter dat het
aandeel van de dodingsmethodes varieert met de maand, waarbij het klemmen afneemt naar de zomer toe, terwijl de diversen (het knuppelen) dan juist toeneemt, en in juli-aug-sept
de plaats van het klemmen als eerste doodsoorzaak gaat
innemen. Het afschotpercentage daarentegen varieert hiertegenover eerder onregelmatig.

tabel:

maand

percentages premies per dodingsmethode en per maand,
volgens afnemend percentage geklemde otters

n

%klem

%andere %schot

--------------------------------------apr
dec
mrt
feb
mei
nov
okt
jan
juni
sept
aug
juli

134
239
179
217
116
235
156
295
84
106
106
102

57.5
56.1
52.0
51.2
49.1
48.5
45.5
44.4
42.9
35.9
33.0
23.5

27.6
26.8
27.4

14.9
17.2
20.7

28.1
26.7
28.5

20.7
24.1
23.0
28.2
24.4
25.0
21.7
24.5
29.4

26.3
31.2
32.1
42.5
42.5
47.1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2

2
2

---------------------------------------

.

,
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Met behulp van G-testen voor heterogeniteit konden we in
bovenstaande tabel twee homogene groepen
onderscheiden
(methode: Sokal en Rohlf, 1981, 728-730). De eerste, met de
maanden
april tlm juni,
heeft een niet significante
G(H)=19,176 (p>O.OS; df=16), met september erbij wordt
O.Ol<p<O.OS (G(H)=29,S24; df=18). De tweede, met de maanden
juli tlm juni heeft een niet significante
G(H)=9,513
(p>O.OS;
df=6),
met
januari erbij wordt O.Ol<p<O.OS
(G(H)=19,76S; df=8). Hieruit blijkt dus het verschil tussen
de maanden juli-aug-sept t.o.v. de rest, met juni op de wip,
maar volgens de cijfers in de tabel bij deze laatste
aansluitend.

geciteerde literatuur:
Siegel,

S.

-1956- Nonparametric

Statistics for the

beha-

vioural sciences, McGraw-Hill, London.
Sokal,

R.R.

en Rohlf,

New York, 2nd ed.

F.J. -1981- Biometry, W.H. Freeman,
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tabel: premies/jaar/provincie
jaar totaal Antw Brab Hene Limb Luik Lux

Nam

O-VI W-Vl

-------------------------------------------------------1889

23

25

18

1890

381

32

56

49

37

39

35

37

50

46

1891

369

42

32

36

40

19

47

51

57

45

1892

346

35

33

35

36

23

51

41

44

48

1893

288

26

21

28

32

26

63

28

34

30

1894

236

26

22

23

32

9

48

23

26

27

1895

227

36

22

27

24

17

32

25

20

24

1903

172

43

20

24

14

5

27

22

10

7

1904

222

40

19

21

20

9

32

26

18

37

1905

243

51

25

23

29

4

24

35

23

29

1906

204

47

13

25

18

8

24

16

23

30

1907

235

66

25

28

16

9

26

15

21

29

1908

230

44

27

29

17

7

30

23

33

1909

213

39

30

23

21

6

20
17

34

19

24

1910

154

39

16

17

18

5

15

17

16

11

1911

179

47

13

23

25

7

14

25

15

10

1913

118

30

11

12

9

11

18

21

4

1919

96

12

9

24

4

7

11

14

11

2
4

1920

107

19

3

10

5

22

20

18

9

1921

100

16

2

12

4

19

22

13

11

1938

96

9

11

9

7

1
1
3

16

24

2

15

1939

54

1

2

8

2

3

16

16

1

5

------------------------------------------------------tot*

4270

700

412

486

410

219

577

542

448

476

------------------------------------------------------* volledige jaren
Bronnen: zie na de tabellen
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tabel: premies/jaar/maand

:1

jaar

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

tot

---------------------------------------------------------1889

57

27

23

23

27

44

1890

45

32

42

36

20

20

20

27

27

28

35

49

381

1891

51

41

36

31

27

18

28

26

32

26

21

32

369

1892

32

46

38

26

17

14

43

22

15

18

30

45

346

1893

50

23

23

21

14

13

23

35

24

14

21

27

288

1894

14

12

26

26

19

22

10

9

18

26

23

31

236

1895

36

22

13

22

16

10

19

12

17

16

17

27

227

1896

27

1897

20

1898

29

24

20

1903

23

23

13

16

11

5

9

10

13

10

18

21

172

1904

28

25

15

13

10

14

13

16

14

17

28

29

222

1905

34

29

28

1

13

10

6

18

16

18

41

27

243

1906

31

24

16

18

7

14

8

9

14

19

19

25

204

1907

49

23

24

18

14

9

13

11

11

15

23

25

235

1908

31

22

16

14

16

3

16

la

9

23

39

31

230

1909

38

22

24

16

14

10

11

11

9

15

20

23

213

1910

27

11

8

26

la

5

6

7

8

16

16

14

154

1911

20

24

24

7

11

9

16

9

6

12

20

21

179

5

10

5

3

3

8

12

20

9

1912
1913

14

14

11

5

8

5

5

5

6

11

11

23

118

1919

10

7

5

11

2

6

4

17

5

8

5

16

96

1920

10

24

16

4

2

1

2

5

7

7

11

18

107

1921

17

15

6

5

6

4

4

6

5

11

10

10

100

1938

9

11

7

10

4

6

4

10

2

2

8

23

96

1939

15

4

3

6

6

3

3

2

1

2

7

2

54

---------------------------------------------------------tot*

584 454 394 332 249 201 263 277 259 314 423 519 4269

* volledige jaren
Bronnen: zie na de tabellen
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tabel: premies/maand voor vrouwtjes resp. mannetjes
jaar jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

tot

---------------------------------------------------------1898
1903

1
7

4
7

6

6

9

5
6

15
6

8

10

11

15

12

0

7

5

3

9

15

131

11

7

2

6

9

112

13
9

8

9

9

10

7

9

2

6

13

11
22

17
20

132
130

12

7

8

5

4

6

11

7

13

16

13
6

11
6

6
4

10
7

13

11

8
6

22
9

12

11

10
7

3

16

4

3

3

4

3

11

10

11

12

13

4

5

3

11

5

4

3

3

2

2

2

2

5
6

8
13

109
87

3

4

2

2

3

2

5

1904

11
15

1905
1906

15

10

12

9
7

18

18

1907

19
25

1908

16

11

1909

17

1910
1911
1912
1913

5

7

3

13
7

9
10
16

90
123

98

8

12
3

6

15

57
27

1939

---------------------------------------------------------tot*

153 116

jaar

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

92

71

59

42

62

63

59

94 120 138 1096

tot

---------------------------------------------------------1898
1903

12

8

4

6

6

13

8

4

4

1905

13
16

11

16

12

13

5

8
5

5

1906
1907

24

12

11

1
11
10

5

3

1908

15

11

7

7

7

1909
1910

21
11

9
5

12
5

9
10

6
6

1911

9

12

11

3

6

1
5
2
6

6

8

2
2

3
3

1904

1912
1913

9

7

4

4
7
6

12
4

8

8

11

11

5

4

7

6
3

8

6

13

13

8

4
7

3

2

5

15
12

1

5

9
8

19
10

8

5
5
3

4
7

5
3

10
4

12
17

3

5

4

5
2

5
7

1

0

3

6

3

2

4

6

2
4

13
8
7
12
5

11
10
4
9
6
8

1939

82
99
112
92
103
100
104
67
81
61
27

---------------------------------------------------------tot*

142 101

87

63

57

42

41

43

47

62 115 101

928
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tabel: premies/maand voor gevangen otters
jaar

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

tot

---------------------------------------------------------1898

9

9

8

1903

12

9

8

10

5

1

5

1

5

5

14

10

85

1904

12

15

4

7

6

6

4

4

4

4

16

10

92

1905

16

19

12

1

10

2

1

7

6

10

18

15

117

1906

12

8

11

7

1

7

2

4

6

9

12

12

91

1907

21

14

15

10

7

6

1

5

3

6

8

21

117

1908

12

13

10

11

9

1

2

3

5

13

15

15

109

1909

10

8

13

9

7

6

3

6

2

6

9

12

91

1910

17

6

4

14

3

2

0

1

3

8

11

9

78

1911

13

12

10

5

6

3

4

4

2

5

7

10

81

4

3

0

0

0

0

9

13

4

3

3

2

2

0

2

5

4

20

1912
1913

6

7

6

60

---------------------------------------------------------tabel: premies/maand voor geschoten otters
jaar

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

tot

---------------------------------------------------------1898

10

4

1

1903

7

4

1

5

3

0

2

5

3

4

3

8

45

1904

8

3

5

1

2

1

4

2

3

2

7

9

47

1905

7

5

1

0

3

3

3

4

5

5

15

5

56

1906

8

7

2

3

2

2

1

2

3

3

3

7

43

1907

17

2

4

2

2

2

5

3

2

4

7

2

52

1908

5

4

4

2

2

1

7

3

1

7

10

3

49

1909

12

10

7

1

6

4

2

1

3

5

1

2

54

1910

2

3

4

4

3

2

3

3

0

7

2

2

35

1911

3

3

7

0

2

3

3

1

0

2

3

2

29

4

3

0

0

0

0

9

13

4

2

3

3

0

2

3

5

3

1

1912
1913

3

4

2

31

----------------------------------------------------------
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tabel: premies/maand voor met andere middelen gedode otters
jaar

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

tot

---------------------------------------------------------1898
4
7

2

4

5

5

7

11

5

5
5

2

10
7

5

3

8

5

3

5

7

6

7

3

6

5

2

70
66

5

1
1

4
8

7

4

3

3

14

13

72

6

1

0

6

4

4

4

10

9

68

8

4

3

3

5

1

3

3

2

3

1
3

9

4

4

5

10

9

41
69

1

1

3

3

3

0

4

0

0

2

0

2

1
3

1

1

4

2

4

1

3

8

10
7

6

5

2

1905

11

5

15

0

2

1906

11

3

1907
1908

11

9
7

5

8
6

4
5

14

5

2

1

1909

16

4

4

1910
1911

8

2
9

0
7

1903

4

1904

4

1912
1913

5

3

3

6

9
1

1

0
3
10
7

42
83
70

26

---------------------------------------------------------Bronnen: zie na de tabellen
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tabel: gemiddelden op aantallen/maand
.,
",

aard

tot.

man

vrouw

gev. gesch.

div.

----------------------------------------------------figuur
n (jaren)
tot.premies

1,3

2,5

2,5

1,4

1,4

1,4

21

10
901

10

10

10

10

1069

921

441

607

4270

----------------------------------------------------jan

27.8

14.2

15.3

13.1

7.2

9.2

feb

21.6

10.1

11. 6

11.1

4.5

6.1

mrt

18.8

8.7

9.2

9.3

3.7

4.9

apr

15.8

6.3

7.1

7.7

2.0

3.7

mei

11. 9

5.7

5.9

5,7

2.8

3.1

juni

9.6

4.2

4.2

3.6

2.1

2.7

juli

12.6

4.1

6.2

2.4

3.0

4.8

aug

13.2

4.3

6.3

3.5

2.6

4.5

sept

12.3

4.7

5.9

3.8

2.3

4.5

okt

15.0

6.2

9.4

7.1

4.4

4.1

nov

20.1

11. 5

12.0

11.4

5.4

6.7

dec

24.7

10.1

13.6

13.4

4.1

6.4

----------------------------------------------------
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Bronnen/tabellen
provo maand gesl. doding
------------------------------- ------------ ------C et P
9 ( 9) : 82
x
C et P lQ(20):162
X
x
C et P 11 ( 1 ) :
3
x
C et P 11.(17):139
x
P et P 7 ( 4 ) : 79
x
x
C et P 12(14):217
x
x
x
P et P .2.(10):165
x
x
x
P et P .2.(11):179
X
x
x
C et P 12(26):415
x
x
x
P et P l§J 19) : 241-244
X
X
x
x
P et P lê.(20):253-255
x
x
x
x
P et P 12J13):162
x
x
x
x
P et P 20 ( 7 ) : 88
x
x
x
x
P et P 21 ( 5 ) : 74
x
x
x
x
P et P 22 (7):118
x
x
x
x
P et P 23 (7) : 110-111
x
x
x
x
P et P il(12):189-190
x
x
x
P et P il(19):303
x
x
x
P et P il(22):347-348

x

x

x

et P 31 (8):157
P et P 24 (1) : 12
P et P 24 ( 4 ) : 64-66
P et P 11(11):181-182
P et P 25 (7):119
P et P 32 (6) :116

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

C

P et P 33 (8):170
P et P 50 ( 3 ) : 66
P et P 51 ( 4 ) : 99

x

I

J
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