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Zeehonden langs de Belgische kust en in de 
binnenwateren 

De laatste jaren is de aanwezigheid 
van een zeehond langs onze kust of 

in de Schelde of in een ander binnenwater 
een veeleer zeldzaam verschijnsel. Bij ge
legenheid wordt zulke aanwezigheid dan in 
de kranten vermeld, al of niet met allerlei 
fantasierijke gegevens. Doch, niet meer 
dan vijfentwintig jaar geleden kwamen zee
honden nog algemeen voor in het delta
gebied van Rijn-Maas-Schelde; toen waren 
vondsten langs de kust, zonder in f·eite al
gemeen te zijn, toch geenszins als zeld
zaam te beschouwen. Er werden toen ook 
meer dan eens specimens in het binnen
land gesignaleerd. 

Als men echter de literatuur over de zoog
dieren van België konsulteert, dan v•indt 
men er weinig of geen konkrete gegevens 
over de toestand van de zeehond in België. 
Zowel de· schrijvers van de vorige eeuw 
als die van deze eeuw blijven bij zeer al
gemene aanduidingen, die niet toelaten 
een duidelijk beeld te geven over de 
evolutie van de aanwezigheid van deze 
soort in onze streken ("). Ook is er geen 
afgetekend gegeven aan te treffen over 
enige andere soort dan de gewone zee
hond, hoewel het duidelijk is dat. ook an
dere soorten bij gelegenheid in onze wa
teren kunnen worden aangetroffen. 
Deze nagenoeg volledige afwezigheid van 
konkrete gegevens over de zeehonden in 
België is des te meer jammer als men 
vaststelt dat men in de naburige landen 
stilaan een vrij goed beeld opbouwt over 
het zeehondenbestand in de Noordzee 
(vooral in de Waddenzee en langs de En
gelse kust). Ook heeft de FAO [Food and 
Agricultural Organization) in een te Ber
gen (Noorwegen) gehouden konferentie 
over zeezoogdieren (31 augustus - 9 sep
tember 1976) de wens uitgedrukt dat men 
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de achteruitgang van de zeehondenbestan
den op sommige plaatsen van de Noord
en Oostzee speciaal zou volgen en bestu
deren, - een initiatief dat intussentijd 
reeds weerslag heeft gehad bij de Raad 
van Europa en bij de UICN (Union Inter
nationale pour la Ganservation de la Na
ture). die beide reeds projekten terzake 
aan het uitwerken zijn. 
Al •is België, ten gevolge van zijn beperkte 
kustlijn, slechts per.ifeer in zulke onder
zoekingen betrokken, toch past het dat 
ook hier een zo duidelijk mogelijk beeld 
over de vermindering van het aantal zee
honden zou worden opgedaan, ten einde de 
alzo bekomen gegevens in konnektie te 
kunnen brengen met wat men in andere 
landen in een ruimer perspektief kan zien. 
De talrijke vogelwaarnemers die langs de 
Belgische kust patrouilleren kunnen on
getwijfeld een belangrijke bijdrage leve
ren tot het opbouwen van zulk beeld. 

De orde der Vinpotigen of Pinnipedia. 

De kwetsbaarheid van de populatie van de 
gewone zeehond is een natuurlijk gevolg 
van de specialisatie van deze soort en van 
de dierenorde waartoe hij behoort. 
Zeehonden zijn immers zoogdieren met 
een zeer speciale aanpassing aan het leven 
in het water. Zij behoren tot de orde (doDr 
sommigen slechts als suborde beschouwd) 

( •) Zie E. de Selyswlongchamps, 1842 ': .,Assez com
mune sur nos cötes maritimes aux environs de 
Nieuport en de Blankenberg ainsi qu'à !'embouchu
re de I'Escaut", - id. 1873: .,Ie phoque qui vit 
sur nos cötes et à !'embouchure de J'Escaut ... " -
J. Deby, 1848: .. On peut Ie regarder comme devenu 
très rare sur les cötes de la Belgique" -I. Teirlinck, 
1882: .. R{are) sur nos cötes et à /'embouchure de 
I'Escaut" - J.P. Vanden Eeckhoudt, 1953 : "Ce 
phoque ... se rencontre sur notre litoral au dans 
I'Escaut." - S. Frechkop, 1958: ..... en Belgique 
et en Hollande ... on peut vair ... leurs bandes ... " 
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van de vinpoligen of Pinnipedia. De dieren 
van deze orde worden ook "robben" ge
noemd, doch het is niet verkieslijk deze 
term veel te gebruiken omdat er nogal ver
schillende interpretaties aan worden gege
ven. De vinpoligen zijn zoogdieren met 
wel•iswaar een aantal kenmerken van de 
vleeseters (Carnivora - Fissipedia}, - en 
ongetwijfeld zijn zij hieruit ontstaan -, 
maar met een verregaande aanpassing aan 
het leven in het water. Men onderscheidt 
er drie families, namel•ijk de walruss·en 
(Odobenidae), de zeeleeuwen (Otariidae) 
en de zeehonden (Phocidae). Ongeveer de 
helft van de nagenoeg 50 soorten en onder
soorten vinpoligen behoren tot deze laat
ste familie. 

In tegenstelling tot de Cetacea, d.z. de wal
vissen, dolfijnen e.a., die ook zoogdieren 
zijn, maar die· kompleet aan het leven in 
het water aangepast zijn en zich niet op 
het land kunnen ophouden, hebben de vin
poligen een vee·leer amfibisch leven : zij 
zoeken hun voedsel in het water en zij 
kunnen er uren, zelfs dagen of weken in 
vertoeven, doch zij komen aan land om te 
rusten en om er hun jongen te werpen en 
deze te zogen. Zoals alle zoogdieren ade
men zij lucht en moeten zij dus, wanneer 
zij in het water zijn, regelmatig aan de 
oppervlakte komen om lucht te happen. Zij 
hebben nog duidelijk vier poten en e·en 
staartje. Hun zwembeweging wordt· trou
wens gedeeltelijk gedir·igeerd door de be
wegingen van hun ledematen. Ook is hun 
huid een echte zoogdierhuid, die trouwens 
bij sommige soorten zeer wollig is ("pe•ls
robben"). Onder ·hun huid ligt een dikke 
speklaag, die zowel een warmteïsolerend 
effekt als een vermindering van het soorte
lijk gewicht tot gevolg heeft. Deze isole
rende-vetlaag laat trouwens aan dez·e die
ren toe zich op te houden in koude wate
ren. 

Terwijl de soorten der familie der zee· 
Jeeuwen (Otariidae) nog goed ontwikkelde 
ledematen hebben en zich goed op het 
land kurrnen bewegen, is dat veel minder 

het geval voor de soorten van áe familie 
der zeehonden (Phocidae). De voorste 
ledematen van deze laatste soorten zijn zo 
klein dat ze nog amper de grond raken en 
dat ze in feite aan het ai er geen mogelijk
he·id .geven er op te steunen. De echte zee
honden zullen zich dan ook gewoonlijk niet 
ver van het water verwijderen. Hun voort
beweging te land is veeleer een schuiven 
of een voorthuppelen met het ganse li
chaam. Op het land stellen zij zich in feite 
bloot aan allerlei gevaren, waarbij in eer
ste instantie aan de mens dient gedacht te 
worden. Het water is voor hen niet zozeer 
een levensnoodzakelijkheid (een zeehond 
kan trouwens lang buiten water leven), dan 
wel een veiliger en voedselrijk milieu. Dit 
verklaart meteen waarom de rivieren niet 
het geschikte levensmilieu zijn voor hen : 

· ·het •is niet zozeer de noodzaak van zout wa
ter, maar wel de veiligheid en de over
vloed van voedsel die het de robben nood
zakelijk maken zich bij voorkeur in volle 
zee of langs de kusten op te houden. 

Al komen er zeehonden voor in verschei
dene Canadese, Finse en Russische me
ren, in de Kaspische Zee en in het Baïkal
meer (S.iberië), toch zijn de meeste soor
ten echte zeedieren. De meeste leven in 
koele of koude wateren. Hun grote aantal
Jen in arktische en antarktische zeeën zijn 
niet alleen te danken aan de overvloed aan 
voedsel aldaar, maar ook aan veel minde
re bedreiging vanwege de mens. In de 18e 
en de 19e eeuw heeft de robbenjacht inder
daad vreselijke slachtingen in de bestan
den van robben aangericht in alle gematigd-
koele zeeën. · 

Hoewel thans ook nog op vele plaatsen op 
robbe.n gejaagd wordt, zelfs in ogenschijn
lijk grote aantallen, mag men zeggen dat 
deze jacht thans goed onder kontrole is 
en geen rechtstreekse bedreiging vormt 
voor de bejaagde soorten. Wanneer men 
dan vaststelt dat de besfanden van sommi
ge soorten, zoals die van de gewone zee
hond, ondanks jachtverbod, op sommige 
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plaatsen zienderogen achteruitgaan, dan 
spelen hier andere faktoren, die alle aan· 
dacht verdienen vanuit het gezichtspunt 
van de natuurbescherming. De toestand 
van ·de gewone zeehond in de Europese 
wateren, en voora-l in het Belgische en 
Nederlandse ·kustgebied, is daar een tref
fend voorbeeld van, dat daarom nader zal 
belicht worden. 

Het verspreidingsgebied 
van de gewone zeehond. 

De gewone zeehond heeft een ruime ver
spreiding over het Noordelijk Halfrond. Van 
de verschillende ondersoorten, die töt op 
heden beschreven werden, worden er vier 
vrij algemeen ·erkend, en is er een v.ijfde 
(uit het noordelijk deel van de Stille Oce
aan), ·die thans door de meeste speciaolis
ten als een aparte soort wordt beschouwd. 

De Europese ondersoort, Phoca vitulina 
vitulina l:innaeus, 1758, heeft een tamelijk 
ruim verspreidingsgebied, al is dat geens
zins goed bekend. Weliswaar wordt in de 
meeste werken aangehaald dat hij zuid
waarts voorkomt tot aan Portugal, doch hier 
kan gesteld worden dat zulke bewering 
wellicht voortgaat op de vrij regelmatige 
aanwezigheid van zwervende eksemplaren 
langs de Franse, Spaanse en Portugese 
kusten, zonder dat dit behelst dat de soort 
er haar levensgebied zou hebben. Trou· 
wens, ook in de Middellandse Zee werden 
reeds afgedwaa·lde eksemplaren van deze 
soort vastgesteld. Men zou veeleer kunnen 
stellen dat de Belgische kust op de zuide· 
lijke rand ligt van het gewone levensgebied 
van ·de soort, namelijk de Noordzee. In 
noordelijke richting spreidt het levens· 
gebied zich uit tot nabij de Noordkaap, 
eventueel tot in noordel.ijk Rusland, doch 
in werkelijkheid is het bestand langs de 
Noorse kust geenszins talrijk, vooral we
gens weinig geschikte levensmilieus en 
wegens kompeNtie met andere soorten 
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robben. In de Oostzee wordt de gewone 
zeehond slechts aangetroffen in het zuide· 
lijk ·gedeelte en leeft hij ook daar in kom
petitie met andere soorten. De soort komt 
ook voor op een aantal plaatsen van de 
kust van Engeland, Schotland en Ierland, 
evenals rondom IJsland en aan de zuidkust 
van Groenland, doch ook daar in kompeti· 
tie met andere soorten. 

De wereldbevolking van de gewone zee
hond wordt geschat op 380.000 à 400.000 
stuks. De Europese ondersoort zou daarbij 
uit een 50.000 stuks bestaan (gegevens 
van het FAO-rapport). In Groot-Brittannië 
zou het aantal gewone zeehonden te schat
ten z•ijn op 13.000 à 16.400, waarvan ·wel 
6.500 gekoncentreerd zijn in de Wash, een 
groot estuarium aan de zuidwestkust van 
Engeland, nagenoeg 200 km ten noorden 
van Londen (Bonner, 1976). Nagenoeg 3.800 
zouden thans voorkomen in het Wadden
gebied van Nederland, Duitsland en Dene· 
marken. De populatie van het deltagebied 
van Rijn"Maas-Schelde is thans zo onbedui
dend geworden dat zij in de ramingen zelfs 
niet meer meetelt; het is echter deze po
pulatie die ons het meest aanbelangt, we· 
gens haar nabijheid. Als men bedenkt dat 
zij rond 1955 nog bestond uit 800 à 1.200 
stuks, dan is het duidelijk dat de gewone 
zeehond op sommige plaatsen van zijn 
levensgebied gevoelig achteruit is gegaan 
gedurende de laatste jaren, en dat dit re· 
den geeft tot grote bezorgdheid. 

Men gelieve te noteren dat deze zeehond 
een geheel andere soort is dan de zadel
rob, Pagophilus groenlandleus (Erxleben). 
die in het gebied van het noordelijke drijf
ijs nog steeds in zeer groot aantal voor· 
komt en waarvan elk jaar in Rusland, nabij 
Jan Mayen-eiland en in Canada vele pas
geboren jongen worden gedood voor het 
bekomen van hun waardevolle pels. Elke 
vergel·ijking over bedreigde aantallen van 
deze soorten lopen uiteraard volkomen 
mank, wegens de volkomen verschillende 
levensomstandigheden van beide goorten. 
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De levenswijze van de gewone zeehond. 

De gewone zeehond is bij uitstek een dier 
van zandige kusten langs ondiepe, gema
tigd-koude zeeën. Hij brengt een behoorlijk 
gedeelte van zijn tijd door op zandbanken 
om er te rusten en te zonnen. De Wadden
zee en de estuaria zijn dan ook uitgelezen 
levensgebieden voor hen. 

Hij voedt zich hoofdzakelijk met vis, bij 
voorkeur zelfs met bodemsoorten zoals 
bot. Dagelijks verorbert hij 2 à 5 kg vis 
(ongeveer 3 à 4 % van zijn lichaams
gewicht). 

Bij de geboorte -die in onze streken ge
woonlijk in juli valt - is een jonge zee
hond 70 à 90 cm lang en weegt hij 9 à 
11 kg. Op het ogenblik van de geboorte 
verliest het jong zijn wollig haarkleed en 
blijft slechts de meer borstelige pels over. 
Kort voor de geboorte is het melkgebit 
reeds gewisseld voor een definitief gebit. 
De jonge zeehond wordt op het droge ge
boren, gewoonlijk op een zandbank of 

Jonge zeehond. 

····--~·---

schor of dijkrand, meestal d-us op plaat
sen die slechts enige uren boven water 
zijn. Na enkele uren moet het dier dus 
reeds zwemmen. Hoewel het dit instinkt
matig kan doen, moet het toch leren zijn 
neusgaten te sluiten en naderhand boven 
water te komen om te ademen, hetgeen 
niet altijd meevalt en zelfs de dood van 
het jong kan veroorzaken als het dat niet 
in rustige omstandigheden kan leren. Het 
moederdier bekommert zich echter goed 
om het jong en probeert het zo goed moge
lijk te volgen. Wanneer echter een twee
ling geboren is (en dat zou wel bij 15 % 
van de geboorten het geval zijn), dan is 
één van beide jongen haast gedoemd om 
te sterven, want het moederdier kan uiter
aard niet beide jongen volgen. 
Het zogen gebeurt eveneens op het droge. 
Zeehondenmelk is zeer rijk aan vetten 
(42 %) en aan eiwitten (11 %). Dank zij 
deze voeding krijgt het jonge zeehondJe, 
dat bij de geboorte miserabel lijkt wegens 
het ontbreken van een vetlaag, na verloop 
van tijd een rolronde vorm. 

Foto van de schrijver. 
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Na 4 à 6 weken verlaat het moederdier het 
jong. Dan breekt een moeilijke periode 
aan : het jong moet zelf leren voedsel vin
den, hetgeen 'het eerst doet als spel, maar 
naderhand als dringende noodzakelijkheid. 
In die periode vormen garnalen zijn voed
sel. 
Als deze moeilijke overgangsperiode ach
ter de rug ·is, dan kan de jonge zeehond 
zich behoorlijk ontwikkelen en uitgroeien 
tot een dier dat na 2 à 6 jaar geslachtsrijp 
en volgroeid zal zijn (wijfjes vroeger dan 
mannetjes). Een volwassen mannelijke zee
hond is 130 à 170 cm lang en weegt 55 à 
105 kg; een volwassen vrouwelijk dier 
meet 120 à 155 cm met ·een gewicht van 
45 à 87 kg. 
In tegenstelling tot wat bij vele soorten 
robben het geval is, komen bij de gewone 
zeehond geen .,harems" voor. De binding 
tussen de geslachten is zeer los. Enige 
weken na de geboorte van het jong, laat 
het vrouwelijk dier zich weer dekken (in 
onze gebieden gewoonlijk begin septem
ber) en kan dan na 10,5 maanden weer 
geboorte geven aan een jong. Het bevruch
te ei ondergaat ·echter eerst een rustperio
de alvorens zich verder te ontwikkelen. 
Gewone zeehonden zijn sociale dieren; zij 
leven meestal in groepen van 30 à 80 
stuks, die echter ge·en enkele vaste bin
ding hebben en van dag tot dag in samen
stelling ·kunnen wisselen. De _dieren gaan 
gewoonlijk apart op jacht en kunnen dan 
grote afstanden afleggen ·en gedurende ve
le dagen wegblijven. In de winter zijn de 
verplaats·ingen groter en wordt wellicht 
meer de open zee opgezocht. 
Vroeger schatte men de levensduur van 
een gewone zeehond op 14 à 18 jaar. Thans 
is men zeker dat ze heel wat ouder kun
nen worden, zelfs tot 40 jaar. In de Dieren
tuin van Antwerpen heeft men trouwens 
een mannelijke zeehond gedurende 25 jaar 
gehouden en het dier :heeft gedurende zijn 
leven zeven jongen verwekt en is geens
zins van ouderdom gestorven, doch wel 
aan ·een ziekte. Een ander specimen, uit 

142 

l 
1957, l·eeft er nog altijd. In die Dierentuin 
is men er trouwens voortreffelijk in ge
slaagd een aantal jonge diertjes, die men 
als wees gevonden had, op te fokken (zie 
Van den Bergh, 1958 en Gijzen, 1964). 

De verplaatsingen van de gewone zeehond. 

Men veronderstelt dat de gewone zeehond 
vele dagen achter elkaar, mogelijk zelfs 
weken, in zee kan blijven zonder aan land 
te komen. Hij kan trouwens zonder pro
bleem in het water slapen. Dit laat aan 
zulk dier toe grote verplaatsi·ngen te ver
richten. 
In het Waddengebied daalt het ·aantal zee
honden altijd zeer sterk ·in het najaar. 
Vroeger dacht men in Nederland dat deze 
dieren dan uitweken naar de Duitse en 
Deense Waddenzee, terwijl men in Duits
land en Denemarken net dacht dat ze naar 
de Nederlandse wateren uitweken. Het is 
dus wel ·duidelijk dat er een verplaatsing 
naar volle zee is, maar men weet niet 
waarheen. Wel is het zo dat vroeger ook 
in het Deltagebied de populatie 's winters 
in aantal afnam en dat dit ook in de Wash 
in Engeland het geval is. In die zelfde pe
riode worden er specimens opgemerkt 
langs de kusten van Frankrijk, Spanje en 
Portugal. 
De Diensten van het Rijksinstituut voor 
Natuurbeheer (RIN) te A~nhem in Neder
land werken onder leiding van dr. J.L. van 
Haaften een plan uit om een zeehond te 
voorzien van een radiozender ten einde 
zijn verplaatsingen in de Noordzee te kun
nen volgen. 
Voor het overige werd reeds heel wat on
derzoek gedaan dank zij het merken van 
dieren, door het aanbrengen van een plaat
je, hetz·ij aan de staart, hetzij aan één van 
de achterpoten. Het komt er dan ook op 
aan een aantal jonge zeehonden op de 
zandbanken te besluipen ·en hen alzo te 
benaderen tot men hen kan vangen en van 
het m~rkteken voorzien. Ook gevonden 
en naderhand opgekweekte jongen worden 
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met zulk teken weer de natuur ingestuurd. 
Vooral in Nederland en Engeland werden 
reeds vele zeehonden op deze manieren 
gemerkt. 
Uit de meeste resultaten blijkt dat de ge
wone zeehonden zich gewoonlijk lang in 
dezelfde buurt blijven ophouden en ook ta
melijk getrouw terugkeren naar hun ge
boorteplaats. Er zijn eveneens gevallen die 
op verplaatsingen duiden, en twee Neder
landse resultaten duiden er op dat in het 
deltagebied zeehonden konden voorkomen 
die uit -de Waddenzee afkomstig waren : 
een subadult wijfje (geel plaatje - nr. 231 ). 
gemerkt te Schelphoek op 25 juli 1960, 
werd 6 dagen later aangetroffen te Zierik
zee, en een jong wijfje (geel plaatje - nr. 
261). opgekweekt op Texel en er gelost te 
Cocksdorp op 1 november 1962, werd 15 
dagen later teruggevonden op de Hand
borse zeewering. 
Jonge zeehonden, gemerkt in Engeland in 
de Wash in 1971, 1972 en 1973, werden 
teruggevonden op allerlei plaatsen van de 
Engelse oostkust, zelfs tot in Schotland. 
maar ook bij Cap Gris-Nez en bij Duin· 
kerke, bij Oostende, in de Westersehelde 
en op Texel {Bonner & Witthames, 1974). 
Dit bewijst dat er ook uit dat gebied speci
mens overkomen naar de Belgische kust 
en de Schelde. Deze uit de Schelde was 
als jong gemerkt op 7 juli 1971 en werd in 
een visnet gevonden te Hoedekenskerke 
op 18 december 1972. ·Deze van nabij 
Oostende (eigenlijk te Middelkerke). ge
vonden op 29 november (?) 1971, was 157 
dagen eerder als jong gemerkt. 
Verplaatsing in tegengestelde zin is uiter
aard ook mogelijk, en het is geenszins uit
gesloten dat de populatie die vroeger het 
deltagebied bewoonde, gedeeltelijk is uit
geweken naar de Washof naar de Wadden
zee. In dat verband ·is het interessant te 
melden dat bloedanalyses van Britse zee
honden hebben uitgewezen dat. terwijl de 
Britse zeehonden in het noorden alle tot 
een zelfde bloedgroep (a) behoren, er in 
de Wash ook aanwezig zijn met een ander 

bloedtype (b). hetgeen dus de mening van 
uitwijking uit andere gebieden zou kunnen 
ondersteunen. 

De toestand van de gewone zeehond 
in het deltagebied. 

Sinds een twintigtal jaren volgt men in 
Nederland vrij nauwkeurig de ontwikkeling 
van het bestand van zeehonden. 
In 1933 was Havinga door berekeningen tot 
de slotsom gekomen dat er in Nederland 
ongeveer 4000 zeehonden zouden aanwezig 
zijn; mogelijk is zijn schatting echter wat 
aan de hoge kant. Brouwer had in 1928 la
gere aantallen vooropgesteld en meende 
dat er ongeveer 1500 zouden zijn in het 
Waddengebied en ongeveer 800 in het 
deltagebied. In 1956 stelde Van Bemmel 
dat er in de Waddenzee nog 1200 zouden 
voorkomen en 1000 in het deltagebied. Er 
werd toen echter de vraag gesteld hoe dit 
laatste bestand zou evolueren gedurende 
de opeenvolgende fazen van het Deltaplan. 
Ook werd de vraag gesteld of de jacht 
inderdaad een nadelige invloed zou heb
ben op het bestand. 
Sinds 1959 worden door diensten van het 
Rijksinstituut voor Natuurbeheer (R.l.N.) 
onder leiding van dr. J.L. van Haaften jaar
lijks tellingen verricht, hoofdzakelijk van
uit een vliegtuig en bij lage tij in de na
zomer. Deze tellingen geven een vrij nauw
keurig beeld van het aantal dieren. Ook 
laat de breedte van de sporen in het mulle 
zand toe na te gaan hoeveel volwassen, 
halfwassen en jonge dieren er in elke 
groep aanwezig zijn (Reynders, 1 977). De 
jaarlijkse tellingen hebben gewezen op 
een schrikbarende achteruitgang van het 
aantal zeehonden voor geheel Nederland. 
Hoewel in het Nederlandse gebied van de 
Waddenzee het aantal eerst steeg na de 
afschaffing van de jacht (1962) en wel tot 
in 1968 (toen het een piek bereikte van 
1450 dieren), begon het naderhand door
lopend af te nemen, soms ja zelfs zeer 
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scherp, en het bevatte nog slechts 300 
dieren in 1977. 
De achteruitgang in het deltagebied van 
Rijn-Maas-Schelde was echter nog meer 
schrikwekkend. De 800 eksemplaren van 
1955 zakten tot 250 in 1960, tot 100 in 1969, 
en tot 50 in 1971. Voor het ogenblik zijn 
er mogelijk nog 10 à 12 stuks in dat gebied 
aanwezig en ze worden zelfs n·iet meer 
geteld omdat hun aantal zo erbarmelijk 
klein is geworden. 
Het is deze populatie die ons heel speciaal 
interesseert omdat ze zo nabij ons ligt en 
omdat we gewoonlijk aannemen (zonder 
bewijzen echter) -dat de zeehonden van on
ze kust en de toevallige zwervers in de 
Schelde en andere binnenwateren meest
al van daar zouden afkomstig zijn. In de ja
ren 1953-1955, toen er nog ruim 800 à 1200 
dieren aldaar aanwezig waren, waren er 
nog 100 à 150 dieren in de Westerschelde. 
250 à 300 in de Oostersehelde en 300 à 
400 in het Brouwershavense Gat. In de 
Westersehelde was er toen nog een lig
plaats met gewoonlijk 51 à 100 stuks (nabij 
Breskens), twee ligplaatsen met 26 à 50 
stuks en twee met 1 tot 10 stuks, een 
situatie die sinds tientallen jaren vrij sta
biel was geweest, zelfs ondanks de intense 
jacht door Zeeuwse en Belgische jagers. 
Van dit alles is thans haast niets meer 
overgebleven. 

De redenen van de achteruitgang. 

Hoe is het dan mogelijk dat op tijd van een 
twintigtal jaren een populatie van nagenoeg 
1000 stuks terugvalt op nagenoeg 10 (een 
reduktie tot 1 %). zelfs al is intussentijd 
alle jacht afgeschaft? 
Uiteraard is er niet één enkele faktor, maar 
een geheel van taktoren die met elkaar 
verweven zijn en die we elk apart moeten 
proberen te ontleden. 

1. Men zou het idee kunnen vooropstellen 
van een epidemie. Men kent daar trouwens 
een voorbeeld van uit de Schotse eilanden 
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in het begin van de 18e eeuw, toen haast 
alle zeehonden aan ziekte stierven (zie 
Brouwer, 1928, p. 119). Het is echter wei· 
nig waarschijnlijk dat zoiets zou hebben 
plaatsgehad, want de afname is geleidelijk 
gebeurd en men heeft nooit massale sterf· 
te van zeehonden waargenomen. 

2. Een doorlopende inkrimping van het 
levensgebied van de zeehonden heeft 
plaatsgehad in het deltagebied sinds de 
deltawerken gestart zijn in 1958. Verschei· 
dene waterwegen zijn thans afgesloten 
van de zee. Zo is het Brouwershavense Gat. 
dat in 1955 nog tot 400 zeehonden her
bergde (nagenoeg de ·helft van de popu
latie) sinds 1971 volledig afgesloten. Nor
malerwijze zou dan de koncentratie van 
dieren op andere plaatsen hoger moeten 
geworden zijn, doch dit werd geenszins 
vastgesteld. Vele van die dieren zijn dus 
ofwel uitgeweken naar andere gebieden 
(Waddenzee, Wash of elders), ofwel vroeg
tijdig aan hun einde gekomen, ofwel heb
ben zij in dat gebied nog rondgezworven 
zonder zich voort te planten. 

3. Zowel de deltawerken als het sterk toe
genomen toerisme hebben de rust op vele 
plaatsen van de delta grondig verstoord. 
Hoewel zeehonden zich vrij goed aanpas
sen aan allerlei storende faktoren, zolang 
deze op voldoende afstand blijven, is de 
graad van verstoring op sommige plaatsen 
echter al te erg geworden. Vandaar : uit
wijking naar andere plaatsen en bij de 
overblijvenden eventueel te weinig voort
planting (zie nr. 4). 

4. De verstoring door rekreatie kan kata· 
strafale gevolgen hebben in de periode van 
de voortplanting : 
a) Het barende wijfje moet aan land komen 
om haar jong te werpen. Indien alle zand
banken en oevers in de buurt bezet zijn 
door rekreanten (begin juli!). dan kan het 
dier niet uit het water komen en dan baart 
het zijn jong ·in het water, hetgeen on
vermijdelijk de dood van het jong tot gevolg 
heeft. 
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b) indien kort na de geboorte van het jong 
de zandbank ··of de ·oever bet~eden wordt 
door rekreanten, dan moet het jong al te 
vroeg het water in en dan loopt deze eerste 
zwempoging soms faliekant af. 

c) Het jong moet reg-elmatig gezoogd wor
den, hetgeen ook aan land gebeurt. Indien 
bij laag water geen enkele rustige plaats 
aangetroffen wordt, dan wordt de zoog
beurt overgeslagen tot volgend laagwater. 
Het jong geraakt alzo ondervoed en het 
wordt veel vatbaarder voor ziekten. Ook 
bij het moederdier kunnen dan ziekten op
treden in de melkklieren, die tot erge kom
piikatles kunnen leiden. 

d) Meer dan eens geraakt een jong in die 
omstandigheden ook zijn moeder kwijt. Het 
ligt dan te ,;huilen" op een zandbank en 
trekt zo de aandacht van mensen, die be
sluiten het diertje mee naar huis te ne
men, zonder zich af te vragen of ze er wel 
voor kunnen zorgen. Het valt dan ook niet 
te verwonderen dat bij sommige wijfjes in 
opeenvolgende jaren geen enkel jong op
groeit. 

5. Wegens overbevissing en waterveront
reiniging is de visstand in het deltagebied 
gevoelig terugge-lopen. De volwassen zee
honden vinden er dan niet meer voldoende 
eten, hetgeen ze op andere plaatsen ge
durende hun zwerftochten nog wel vinden 
en hetgeen hen kan verleiden niet meer 
naar de delta terug te keren. Vooral het 
jong dier, dat zich na de 4 à 6 weken du
rende zoogperiode door het leven moet 
slaan mits zelf prooi te bemachtigen (in 
het begin meestal garnalen). kan in die 
periode gevoelig aan voedselgebrek lijden 
en zo verzwakt geraken dat het er aan ten 
gronde gaat. 

6. De watervervuiling is een probleem 
apart. Zeehonden staan immers aan de top 
van de voedselpyramide en zij koncentre
ren in hun lichaam (vooral in hun v-et, hun 
hersenen en hun lever), een aantal giftige 
produkten zoals kwik, selenium, cadmium, 

DDT, polychloorbiphenyl (PCB) e.a. Welis
waar zijn geen analyses bekend van orga
nen van zeehonden uit het deltagebied, 
maar men mag stellen dat zich bij deze 
dieren in nog sterkere mate voordoe-t het
geen men vastgesteld heeft in het weste
lijk gedeelte van de Waddenzee (dat in 
feite een hoeveelheid van het Rijnwater 
ontvangt) : de koncentratie van die pro
dukten in de weefsels van de dieren stijgt 
naarmate ze ouder worden. In feite weet 
men bitter weinig over de effekten van die 
produkten op het organisme, maar men 
mag wel aannemen dat hoge koncentraties 
kwik, vooral in periodes als de vetvoorraad 
opgebruikt wordt (b.v. gedurende de· rui). 
verlammingsverschijnselen ( .. Min•imata
ziekte") kunnen tot gevolg hebben. Van 
PCB is thans geweten dat het embryo
dodend is en dat als gevolg hiervan ver: 
stoppingen en vergroeiingen van de vrou
welijke geslachtsorganen kunnen optreden, 
die definitieve onvruchtbaarheid tot gevolg 
kunnen hebben. Ook kunnen jongen gebo
ren worden met congenitale afwijkingen. 

Hoewel in 1.000 liter zeewater amper één 
honderdste miligram PCB kan worden vast
gesteld, is er reeds 10 miligram per kilo 
vetweefsel bij vissen uit het kustgebied 
en zelfs 1,5 gram per kilo vetweefsel bij 
sommige zeehonden ! (ref. : Bic-Bulletin 
van 23 februari 1977, Koninklijke Neder
landse Akademie van Wetenschappen). 

7. Petroleum of zijn derivaten op het water 
of op het strand kan erge gevolgen hebben 
voor de zeehond die er mee in aanraking 
komt: de haren van de pels kleven samen 
en zij verliezen hun warmteïsolerend ef
fekt, zodat het dier vatbaar wordt voor 
koude en voor ziekten. Ook kan er dan 
een aantasting van de huid optreden, die 
aanleiding kan geven tot allerlei wonden, 
die daarna de weg openen voor infekties. 
Ook gebeurt het meer dan eens dat een 
zeehond petroleum inzwelgt en er ernstige 
ingewandsstoornissen van krijgt, die de 
dood tot gevolg hebben. 

145 



8. Vele vissers blijven de zeehond nog al
tijd als een konkurrent beschouwen, die 
ze maar liefst uitschakelen. Zo werd inder
tijd te Doel verteld dat een zeehond per 
dag maar liefst 37 kg vis zou vreten (zie 
Van Hoorebeke). terwijl het in werkelijk
heid slechts 2 à 5 kg is. Elke zeehond die 
in •het net van een visser terechtkomt, of 
die als .. huilend" jong door een visser ge
vonden wordt, loopt ·kans afgemaakt te 
worden. Tot in 1949 was er in Nederland 
zelfs een premie voor elke gedode zee
hond, mits men de rechtervoorpoot in
leverde; dergelijke premies hebben trou
wens in vele landen bestaan en bestaan 
trouwens nog op sommige plaatsen. 

9. Mede als gevolg van het zojuist vernoem
de premiestelsel, maar ook omwille van 
de mooie pels van het dier en de hoeveel
heid vet die een zeehond oplevert (12 liter 
per dier), werd er in het verleden in het 
deltagebied op zeehonden gejaagd. In Zee
land was er een professionele zeehonden
jager, die echter ook dikwijls vervoegd 
werd door jagers uit de Waddenzee. Ook 
vanuit Antwerpen -en Doel vertrokken 
.. sportjagers" op zeehondenjacht op de 
Westersehelde en zij beschikten over 150 
vergunningen per jaar. Het dient echter 
gezegd dat tot 1955 deze jacht geen merk
bare invloed had op het aantal zeehonden 
in het deltagebied, dat nagenoeg konstant 
bleef schommelen tussen 800 en 1200. 
Wel stelt Van Bemmel iri 1956 dat in 1956 
ongewoon veel jonge zeehonden gedood 
werden door jagers, inzonderheid in de 
Oostersehel de. In Nederland is de jacht ver
boden sinds 1962 (in het deltagebied reeds 
in 1961), in Nedersaksen sinds 1973, maar 
een beperkte jacht is nog toegelaten in 
Sleeswijk-Holstein en in Denemarken. In 
Engeland is er principieel nog jacht, maar 
wegens de vijandigheid van het publiek 
tegenover de jagers is deze nagenoeg on
beduidend geworden. 

10. In een sterk uitgedunde populatie treedt 
uiteraard veel inteelt op, zodat doorlopend 
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de kans groter wordt dat de ontwikkeling 
van het embryo vroegtijdig afgebroken 
wordt of dat de jongen geboren worden met 
congenitale afwijkingen of met geringe 
levensvatbaarheid. 

11. Zeehonden zijn dikwijls sterk geïnfek
teerd door allerlei parasieten, vooral wor
men. Ook zijn verscheidene ziekten bij hen 
bekend. Zoals hoger gezegd is er wellicht 
geen epidemie geweest. Doch wat wel kan 
gesteld worden is dat bij ondervoeding 
(wegens gebrek aan voedsel of wegens 
onregelmatige zoogbeurten bij het jong) of 
bij voedselvergiftiging of bij spannings· 
toestanden (stress). het organisme van de 
zeehonden ontvankelijker wordt voor de 
ondermijnende invloed van de parasieten 
en dat zulke zeehonden dan ook gemakke
lijker zullen afsterven dan die van een ge
zonde en vitale populatie; 25 % van de 
zeehondjes die men op Texel ·gestrand 
vond leden trouwens aan acute bronchitis 
in verband met parasitaire wormen in de 
longen. 

Beschermingsmaatregelen . 

Het huidig bestand van de zeehonden in 
het deltagebied bestaat dus nog uit een 
tiental eksemplaren. Er is al lang geen 
sprake meer van zandbanken, waar vele 
zeehonden lagen te zonnen (hoewel me in 
juli 1976 nog de waarneming van 3 zee
honden op een zandbank nabij Terneuzen 
werd gesignaleerd). Het is zelfs niet dui
delijk of er de laatste jaren in dit gebied 
nog jongen zouden geboren zijn. Misschien 
zijn de thans overblijvende eksemplaren 
de restanten van een populatie, die twinttg 
jaar geleden honderdmaal talrijker was. 
maar het is even goed mogelijk dat zij in
wijkelingen zijn uit de Waddenzee of uit de 
Wash of uit andere gebieden. 
Het valt dan ook niet te verwonderen dat 
aan de Belgische kust en in de Beneden
Schelde de zeehonden bepaald zeldzaam 
zijn geworden. I 

i 

1 



ng 
en 
,et 
ge 

~k

or
en 
:ht 
an 
ng 
ns 
of 
~s

de 
de 
en 
<e
,e
de 
1nd 
tis 
de 

in 
len 
!80 

ele 
in 

ee-
~en 

lui
ied 
i en 
·en 
I tig 
as. 
in
de 

dat 
en
am 

I 
l 
I 
' 

Men kan zich afvragen of deze toestand 
omkeerbaar zou zijn, m.a.w. of het aantal 
zeehonden in de Westersehelde en in het 
hele deltagebied opnieuw zou kunnen aan
groeien en dat ze bijgevolg ook weer meer 
algemeen zouden worden aan de Belgische 
kust en in de Beneden-Schelde. In feite 
zijn een aantal taktoren thans gunstiger 
dan enige jaren geleden. Zo kunnen die 
dieren in principe -thans op meer bescher
ming en belangstelling vanwege het pu
bliek ·rekenen dan -in het verleden. Ook zijn 
zeehonden op zandbanken t'$n niet te on
::lerschatten toeristische att~aktie. 
In Nederland is reeds een belangrijke ak
tie op gang gekomen om de zeehonden in 
de Waddenzee zo mogelijk te redden van 
verdere achterui-tgang, o.a. door het op
richten van zeehondenreservaten. Gelijk
aardige akties bestaan in Duitsland en in 
Denemarken. In al deze landen bestaan 
daarenboven verscheidene .,opvangcentra" 
waar jonge en gekwetste zeehonden wor
den verzorgd en bijgehouden tot ze weer 
voldoende opgeknapt zijn om aan de wil
de populatie te worden •toevertrouwd. In 
Nederland is er alzo een opvangcentrum 
op Texel (het Texels Museum) en vooral 
het zeer degelijk centrum van mevr. 't Hart 
te Pieterburen ten noorden van Groningen. 
Maar in het deltagebied blijven een aantal 
omstandigheden definitief onguns-tig : in
gekrompen levensgebied wegens de delta
werken, hoge rekreatiedruk, overbevissing, 
hoge graad van waterbevuiling e.a. Indien 
enige van die taktoren zouden veranderen, 
dan is er misschien nog kans dat het aan
tal zeehonden er weer zou toenemen. maar 
het zal wel moeten toenemen door speci
mens die van elders komen en die hier een 
geschikt levensgebied zouden ontdekken. 
Op gebied van bescherming is er welis
waar -een stap vooruit gezet. maar hij is 
veel te laat gekomen. In · de ,. Benelux
conventie inzake bescherming van de die
ren (10 juni 1970 te Brussel) zijn de gewo
ne zeehond en de grijze zeehond opgeno
men bij de te beschermen soorten. Het 

Koninklijk Besluit van 10 juli 1972 (Staats
blad van 12 jul i 1972) heeft die twee soor
ten geplaatst bij het te beschermen jacht
wild en artikel 2 van het Koninklijk Besluit 
van 14 juli 1972 (Staatsblad van 25 juli 
1972) verbiedt alle jacht op hen voor de 
loop van een jaar. een besluit dat sinds
dien elk jaar hernieuwd wordt. 
Ongelukkigerwijze zijn slechts weinig men
sen op de hoogte van het feit dat de zee
honden thans beschermd zijn. Telkenmale 
een zeehond zich ergens langs onze kust 
of in een rivier vertoont. loopt de bevol
king te hoop om het dier te vangen,- zelfs 
met medewerking van politie en brand
weer-. hoewel zelfs niet wetend waarom. 
Politie en rijkswacht zijn schijnbaar onwe
tend van het feit dat hier een onwettelijke 
daad gesteld wordt. Zelfs het besef dat de 
aanwezigheid van zulk dier een belangrijke 
toeristische .attraktie zou kunnen zijn ge
durende enkele dagen (hetgeen in april 
1976 het geval was in Schellebellel is nog 
altijd niet doorgedrongen. Sommigen troos
ten zich in zulk geval met het idee dat ze 
het dier moeten .. redden". maar telken
male stelt men vast dat die .,redding" 
slechts een zeer eenzijdig gevolg voor het 
dier heeft. 
Het wordt hoog tijd dat alle natuurliefheb
bers er zich van zouden bewust worden 
dat elke verdwaalde zeehond zijn Kans zou 
moeten krijgen zijn natuurlijk milieu terug 
te vinden. Slechts wanneer het dier werke
lijk uitgeput of ziek is. zou men het ter 
verzorging kunnen meenemen. Zulke die
ren kunnen dan na opknapping in een 
dierenpark blijven of terug aan de natuur 
worden toevertrouwd. 

Andere soorten zeehonden in onze wateren. 

Benevens de gewone zeehond, Phoca vitu
lina iJ.:inn .• kunnen in principe in onze wate
ren ook nog andere ~·oorten worden aan
getroffen. 
De grijze zeehond of kegelrob. Halichoerus 
grypus Fabricius, is in 1955 voor het eerst 
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in Nederland vastgesteld .(al is hij er vroe
ger ook voorgekomen, zoals beendervond
sten in de terpen het bewijzen). Sinds 1955 
is hij -er al meer dan twintig maal vast
gesteld. Ook in België werden zeker sinds 
·19-73 al meerdere-eksemplaren vastgesteld. 
Dikwijls betreft het jonge eksemplaren, 
die uitgeput op het strand terechtkomen 
na een lange tocht door de Noordzee. De 
grijze 2'eehond is veeleer een soort van 
rotsige kusten. Hij l-eeft langs de kusten 
van Noorwegen, Noord-Rusland, IJsland, 
Ierland, Schotland, Wales en Engeland, 
alsook in de Oostzee en wellicht in zeer 
klein aantal in Bretagne. Langs de andere 
zijde van de Atlantische Oceaan komt hij 
voor langs de Canadese kust en tot in het 
noordoosten van <:Ie VSA. Hij is belangrijk 
groter dan de gewone zeehond (tot.3,5 m) 
heeft een meer spitse snuit. Zijn grond
kleur is grijs à zwart. Een merkwaardig 
feit is dat de jongen geboren worden in het 
najaar, vanaf half oktober tot in november. 
Ten gevolge van de besohermingsmaatre
gelen der laatste tientallen jaren is het 
aantal grijze zeehonden in Groot-Brittan
nië enorm gestegen, zelfs met 8 % per 
jaar. Op sommige plaatsen word~n hun 
aantallen thans zelfs uitgedund omwi·lle 
van hun nadelige invloed op de visserijen 
(vooral de zalmvangst) en omdat sommi
ge natuurreservaten werkelijk overrompeld 
en vernietigd worden door de te grote aan
tallen van ·deze dieren. De belangrijkste 
kolonie is die van de Farne Is lands met ca. 
5.800 specimens (van de 53.000 à 55.000 
die in Groot-Brittannië zouden voorkomen). 
Het is wellicht van -deze kolonie dat de 
specimens afkomstig zijn, die sinds enige 
jaren in het najaar als hulpeloze jongen 
terechtkomen op de kusten van Nederland 
en. België. Grijze zeehonden. worden sinds 
enige jaren ook regelmatig .gezien op het 
Duitse Waddeneiland Amrum en er wordt 
zelfs verondersteld dat ze er zouden ge
vestigd zijn •(hoewel de kust er niet rotsig 
is), doch deze zaak ·is nog niet bevestigd. 
De kleine zeehond of ringelrob of stinkrob, 
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Pusa hispida (Schreber), is amper 1 m 
groot, en heeft een nogal platte snuit en 
een kleurenpatroon, waarin de vlekken 
nogal ringvormig zijn. In het voortplan
tingsseizoen verspreiden de mannelijke 
dieren een opvallende geur. Deze soort 
heeft een veel meer arktische verspreiding 
dan de twee vorige soorten en leeft vooral 
in de Noordelijke IJszee. Er is echter ook 
een ondersoort in de Oostzee, Pusa hispi
da botnica (Gmelin). en enige andere on
dersoorten in afgesloten meren. De zee
honden van de Kaspische Zee en van het 
Baïkalmeer zijn er nauw mee verwant. Een 
vijftal maal werd deze soort reeds vast
gesteld langs de Nederlandse kust, vooral 
in de laatste jaren •(wellicht omdat men er 
thans meer aandacht aan besteedt). Op 23 
juli 1972 werd een eksemplaar gevonden 
te Breskens, dus vlak bij de Belgische 
grens. Het uiertje werd toevertrouwd aan 
de Antwerpse Dierentuin, waar het als 
ringelrob herkend werd. Het heeft er voor
spoedig geleefd (zie Van der Straeten~ 

Harrie) tot 2 juni 1975, toen het aan een 
onverwachte ziekte overleden is. In decem
ber 1972 ·werd trouwens in Zeeland nog 
een ander eksemplaar aangetroffen (zie 
Van Haaften, 1974). De aanwezigheid van 
deze soort aan <:Ie Belgische kust mag dan 
ook bij gelegenheid· verwacht worden. Ver
melden we trouwens dat in de vorige eeuw 
De Sélys·-Longohamps haar reeds be· 
schouwde als een waarschijnlijke soort 
voor onze fauna. 
Vermelden we ook dat op 3 december 1976 
een walrus, Odobenus rosrnarus (Linn.). 
enige uren op een havenhoofd te Zeebrug
ge heeft gelegen, waar hij van zeer nabij 
gezien is door enige natuurliefhebbers en 
door personeel van het Rijksinstituut voor 
Zeevisserij. In <:Ie periode van 23 november 
tot 18 december 1976 is dit dier daaren
boven op verscheidene plaatsen van Neder· 
land en Duitsland waargenomen. Zijn 
zwerftocht is nauwkeurig beschreven door 
Van Bree. Ook verscheidene Belgische dag
bla<len e~ plaatselijke natuurtijdschriften 
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Vindplaatsen van de zeehond in België. Foto's Fr. G. 

Vaargeul van de 
IJzer te Nieuwpoort 
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hebben over dit dier gerapporteerd (zie 
ook .in ,,Het Wieltje"). De walrus leeft 
thans in arktische zeeën, maar heeft vroe
ger wellicht een veel ruimer verspreidings
gebied gehad. 

Recente vondsten van zeehond~n iQ België. 

Wellicht is de zeehond sinds mensen
heugnis in .het deltagebied van Zeeland een 
gewone verschijning geweest. Uit een 
tekst, geciteerd door IJsse ling en Schey
grond, kan men trouwens opmaken dat men 
er reeds in 1609 jacht op maakte wegens 
de schade die deze dieren berokkenden aan 
de visserij. Sinds het begin van deze eeuw 
tot rond 1955 was hun aantal er vrij kon
stant en schommelde het er tussen 800 
en 1200 eksemplaren. Thans is dit terug
gevallen op nagenoeg 1 % van dit vroegere 
aantal. Het valt dan ook ni·et te verwonde
ren dat wegens de nabijheid van zulke po
pulatie en wegens de zwerftochten van 
specimens uit andere populaties, in het 
verleden dikwijls zeehonden langs onze 
kust aanwezig waren. Tot een twintigtal 
jaren geleden zag men dan ook dikwijls 
zeehonden op de zandbanken voor de 
Vlaamse kust (o.a. op de Ruitingen). Meer 
dan eens werden ze ook waargenomen in 
de havengeulen van Nieuwpoort, Oostende 
en B·lankenberge. Ook werden dikwiJls jon
ge ·dieren gevonden {rond 1960 werd nog 
een jong dier vrij lang gehouden door een 
vishandelaar ·in N·ieuwpoort, die in zijn 
uitstalraam een hele installatie voor het 
dier had uitgebouwd). 
Ook op de Beneden-Schelde tot ter hoogte 
van -Doel en Lillo kon de zeehond geregeld 
gezien worden tot rond 1940. Zelfs nog in 
1957 werd op een .,Vlaamse Kermis" te 
Doel een levende jonge zeehond tentoon
gesteld {zie Van Hoorebeke). Meer stroom
opwaarts, b.v. rond Antwerpen, was hij 
echter een .gewone verschijning, ook in het 

'verleden. Uit een krantebericht van 1837 
weten we dat ook toen de aanwezighe•id 
van een zeehond te Antwerpen een on-. 
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gewoon feit was. Er zijn echter ook speci
mens gezien in de Rupel, in de streek van 
Dendermonde, en zelfs in Schellebelle 
(driemaal in de laatste vijftig jaren). He
laas ontbreken steeds .konkrete gegevens. 
Voor de periode van de ·laatste 10 jar·en zijn 
we op de hoogte van .vol_gende gevallen 
(zowel kust als binnenland, alle soorten 
samen]: 
- In het voorjaar van 1967 verbleef een 
zeehond in ·de Dijle, eerst gedurende vijf 
weken in de buurt van Rijmenam, daarna 
gedurende een ander vijftal weken in de 
buurt van Keerbergen en Werchter; het 
dier liet zich goed benaderen (mogelijk een 
door mensen opgefokt specimen); dit ge
val werd meer dan eens in de kranten be
sproken, ook heeft de televisie er beelden 
van opgenomen en uitgezonden; volgens 
sommigen was het dier wel 2 m lang, vol
gens anderen slechts 1 m; waarschijnlijk 
was het een gewone zeehond. 
- Op 28 april 1967 werd door een groep 
jongeren langs de strandlijn nabij de mon
ding van het Zwin te Knokke het kadaver 
van een jonge zeehond van ongeveer 0,6 m 
gevonden; daar de navelstreng nog aan de 
buik bevestigd was, en zowel de lengte 
(ongeveer 20 cm onder de maat van het 
pasgeboren jong] en het seizoen (twee 
maanden voor de normale geboorteperia
del en het haarkleed er op wijzen dat dit
een foetus is, wijst dit duidelijk op een 
misval; hoewel misvallen uiteraard altijd 
kunnen voorkomen, is het wel van belang 
er op te wijz-en dat 1967 behoort tot een 
periode waarin de bevuiling van de Noord
zee ernstige vormen aannam (eigen ge
gevens). 
- Op 22 december 1967 werd een eksem
plaar van 96 cm aangetroffen tussen Den 
Haan en Wenduine (mededeling door de 
heer Van Gompel). 
- Op ro·oktober 11368 ·werd een jong wijf
je van ongeveer 1 m, wegend 25 kg, levend 
aangetroffen tussen De Panne en Koksijde; 
het werd enige dagen later overgebracht 
naar de Zoo van Antwerpen, waar het ech-
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ter op 29 oktober overleed '(gegevens van 
de ·heer P. Houwen en van de Zoo). 
- Van 2 tot 4 of 5 januari 1969 werd een 
jonge zeehond gezien in de spuikom van 
Blankenberge (mededeling door de heer 
Van Gompel). 
- Op 17 februari 1970 (of één der vorige 
dagen) werd een jonge zeehond aangetrof
fen te Zeebrugge; het dier was gekwetst 
aan de buik en werd ter verzorging naar 
het dierenpark van het Zwin overgebracht 
(krantenbericht). 
- Op 21 november 1970 werd het kadaver 
van een jonge zeehond aangetroffen te 
Koksijde (mededel-ing van de heer Van 
Gompel). 
- Eveneens op 21 november 1970 werd 
het kadaver van een volwassen ze-ehond 
aangetroffen tussen Koksijde en Oost
duinkerke (mededeling van de heer Van 
Gompel). 
-Op 29 (?) november 1971 werd tussen 
Middelkerke en Westende een jonge zee
hond gevonden, die nog leefde; hij werd 
naar het dierenpark "Meli" te Adinkerke 
overgebracht, doch overleed er enige da
gen later; het dier droeg in zijn linker
achterpoot een herkenningsplaatje, dat 
toeliet op te maken dat het gemerkt was 
als jong in de Wash 157 dagen eerder; het 
dier staat thans opgezet in een bureau van 
het Rijksinstituut voor Zeevisserij. 
- Op 24 november 1973 werd te Zee
brugge nog een andere jonge grijze zee
ho-nd gevonden (op te· maken uit een 
krantenbericht). 
- Op 17 augustus 1974 werd te Maria
kerke-Oostende in de Joop van de namiddag 
meermaals een jo-nge zeehond in zee waar
genomen, die 's avonds uitgeput aan wal 
kwam en door een vakantieganger werd 
gevangen en daa~na werd overgemaakt aan 
het dolfinarium van Brugge; het diertje 
was gekwetst, woog 30 kg en was naar 
schatting 6 weken oud; -hoewe-l een krant 
het dier aanduidde als een grijze zeehond, 
naar het zeggen van de trainers van het 
dolfinarium, wijzen zowel de gepubliceerde 

foto als de geboorteperiode er duidelijk op 
dat het :hier een gewone zeehond betreft. 
- In december 1975 en januari 1976 werd 
in de vaargeul van Nieuwpoort meermaals 
een zeehond gezien, iets wat volgens de 
plaatselijke bewo-ners in meer dan tien 
jaar niet meer gebeurd was (kranten
bericht). 
- Einde arpril ·en begin mei 1976 werd te 
Schellebelle, Wetteren en Uitbergen bij 
talrijke gelegenheden een zeehond gesigna
leerd, die zo tam was dat hij zich z-elfs 
liet voeden met aangebrachte vis; het dier 
droeg in zij-n achterpoot een oranjerood 
plaatj,e waarop een aantal personen het 
getal "84" onderscheidden en waarbij ze 
de andere inskripties interpreteerden als 
"Moskwa" {hetgeen aanleiding heeft ge
geven tot allerlei gekke verhalen); wanneer . 
de berichten in de pers kwamen, werd het 
dier bijna een toeristische attraktie, die 
echter van korte duur was, te meer daar 
allerlei pogingen werden ondernomen (zo
wel door officiële instanties als door par
tikulieren) om het dier te vangen; zie ver
der de volgende gevallen. 
- In de volgende dagen werd een zeehond 
waargenomen te Berlare, te Dendermon
de, te Baasrode (3 mei; eveneens pogin
gen om het dier te vangen) en te Tiel rode; 
waarnemers zouden ·ergens gemeend heb
ben het -getal "87" te lezen op het plaatje 
in de achterpoot {mededeling aan de Zoo 
van Antwerpen); mogelijk is dit een waar
nemingsfout, ofwel betreft het een ander 
eksemplaar van dezelfde groep; het is dus 
niet uitgesloten dat in die dagen twee of 
meer eksemplaren in onze binnenwateren 
hebben rondgezworven, doch nooit werd 
meer dan één eksemplaar ergens waar
genomen; zie volgend geval. 
- Op 4 juni 1976 werd een zeehond gevan
gen in een afleidingsvaart van de Nete te 
Lier; het dier droeg een oranjerood plaatje 
met de vermelding .. Rijksinstituut Natuur
beheer Arnhem 84" en alles laat toe aan 
te nemen dat het hetzelfde eksemplaar be
treft als dat te Schellebelle en Wetteren 
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(en mogelijk ook dat van de waarnemingen 
te Uitbergen, Berlare, Dendermonde, Baas
rode en Tielrode); het dier werd over
gebracht naar de Zoo van Antwerpen, waar 
men besloot het weer in de natuur te zet
ten, ·hetgeen de volgende dag gebeurd is 
in de Beneden-Schelde nabij de grens te 
Zandvliet; het dier was er herkend als 
gr-ijze z-eehond; het was een jong mannelijk 
eksemplaar, 1,25 m lang en 70 kg zwaar; 
het was als jong dier aangespoeld gevon
den op het Waddeneiland Langeroog op 27 
<lecember 1975 en door mevr. L. 't Hart 
van ·de ,.zeehondencrèche" te Pisterburen 
(Groningen) grootgebracht, en op 14 april 
1976 in zee gezet nabij het Waddeneiland 
Amrum (Sieeswijk-Holstein); op 19 juni 
1976 {dus 14 dagen na de vrijlating) is dit 
dier verstrengeld geraakt in ·een vissers
net in volle zee op 80 km ten wsw van 
Thorsminde (Denemarken]. 

- Enige dagen na de gebeurtenis te Lier 
werd een zeehond gesignaleerd te Massen
hoven (mededeling aan de Zoo); betreft 
het hier een andere grijze zeehond van de
zelfde groep (mevr. 'T Hart had vier grijze 

zeehonden tegelijk losgelaten) of is het 
één der volgende? 
- Rond 25 juni 1976 werd een zeehond 
gedurende verscheidene dagen waargeno
men te Wijnegem in het Albertkanaal (kran
tenberichten). 
-·Op 15 juli 1976 en volgende dagen werd 
in het BASF-insteekdok te Zandvliet een 
zeehond waargenomen; de foto's die van 
dit dier genomen werden door de BASF
diensten en gepubliceerd in hun eigen per
soneelsblad en in andere kranten, laten 
toe dit dier definitief te herkennen als ge
wone zeehond; mogelijk is dit dier hetzelf
de als dat van Wijnegem en dat van Mas
senhoven (zie beide vorige gevallFm). 
- Op 5 september en 13 september 1976 
werd te Oelegem in het Albertkanaal een 
zeehond waargenomen (Zoo); mogelijk 
steeds hetzelfde dier. 
-Op 10 oktober 1976 werd zowel te Wij
negem als te Herentais een zeehond waar
genomen (Zoo]; het dier bleek reeds ge
ruime tijd aldaar gezien te zijn geweest en 
was ook te Grebbendonk waargenomen; 
wellicht steeds hetzelfde eksemplaar, cfr. 
de vorige gevallen. 

Jonge zeehond. Foto van de schrijver. 
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-Op 17 oktober 1976 werd te Blankenber
ge een jonge gewone zeehond op het 
strand gevonden; het diertje was tamelijk 
zwak en was gekwetst aan één oog; het 
werd overg·ebracht naar de Gierentuin van 
Antwerpen, waar het enige tijd leefde; bij 
autopsie na de dood werd vastgesteld dat 
het een congenitale misvorming van de 
aorta had. 
- Op 3 deoember 1976 werd een wal·rus 
waargenomen te Zeebrugg·e •(zie elders). 
- Op 4 januari 1977 werd •in het insteek
dok bij BASF te Zandvlietweerom een zee
hond waargenomen {mededeling in de 
BASF-krant); mogelijk nog steeds hetzelf
de specimen als in de vorige maanden. 
- Op 20 mei 1977 was er een zeehond in 
de vaargeul van Oostende; hij zou er de 
vorige dagen ook geweest zijn; we konden 
ter plaatse echter niets waarnemen. 
-Op 27 en 28 juli 1977 zwom een zeehond 
in de Kruisschanssluis te Oorderen; vol
gens de waarneming van de heer Van 
Puyenbroeck zou het een grijze zeehond 
geweest zijn. 
-In de zomer van 1977 werd een zeehond 
dood gevonden te Den Haan (kranten
bericht). 
- Begin oktober 1977 werden twee zee
honden gezien +n zee voor de kust van 
Middelkerke {mededeling aan het Rijks
instituut voor Zeevisserij). 

Nawoord. 

Voorafgaand overzicht zou de indruk kun
nen wekken dat de zeehonden de laatste 
twee-drie jare;-, weer talrijker zouden zijn 
geworden in onze streken. Dit kan echter 
een bedrieglijke indruk zijn, te wijten aan 
volgende laktoren: 
1. Een zelfde eksemp·laar kan lange tijd er
gens rondzwerven en zo op meerdere plaat
sen waargenomen worden; dit ·is vooral het 
geval met dieren die in kanalen of dokken 
terecht zijn gekomen en die dez-e dan 
moeil·ijk kunnen verlaten; mogelijk slaan 

de waarnemingen te Massenhoven, Wijne
gem, Herentals, Grobbendonk en Zandvliet 
steeds op hetzelfde dier. 
2. Het volstaat dat toevallige waarnemers 
het bericht vlotter signaleren aan een krant 
en dat kranten meer bereid zijn dit nieuws 
op te nemen, opdat zulke waarnemi·ngen 
meef'i.n de aktualiteit komen dan vroeger. 
3. Ook het feit dat een aantal mensen 
thans weten dat iemand zich voor de zaak 
interesseert kan reeds tot gevolg hebben 
dat de gegevens over waarnemingen beter · 
worden bijgehouden en doorgespeeld. 
Doch een feit is zeker : de grijze zeehond 
wordt ongewoon talrijk op de Farne ls.lands 
en dit -heeft tot gevolg dat sinds enige ja
ren een aantal eksemplaren (vooral jong·e) 
uitzwermen naar andere wateren en zo op 
onze kusten terechtkomen. 
In alle geval mag men wel veronderstellen 
dat bovenstaand overzicht geenszins volle
dig •is en dat in de loop der tien vorige ja
ren veel meer zeehonden aan onze kust 
en in de Schelde zijn geweest. Het ware 
wel interessant deze lijst te kunnen aan
vullen met verdere gegevens ten einde 
een zo duidelijk mogelijk inzicht te beko
men over de huidige stand van de zeehon
den in ons land. 
Wie over gegevens terzake beschikt, wordt 
verzocht -hen te bezorgen aan het Kon'ink
lijk Belgisc-h Instituut voor Natuurweten
schappen te Brussel, Vautierstraat 31 te 
Brussel 1040, ter attentie van de heer 
W.M.A. de Smet. 
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Parelduiker (GAVIA ARCTICA) of ijsduiker IGAVIA IMMER) 

IN WithERKLEED : EEN MOEILIJKE DETERMINATIE 

OP 9.12.1977 werd op een oude zand
winni-ngsput te Mol in de Turnhoutse 

Kempen een duiker opgemerkt. Vanaf 
12.12.1977 werd op dezelfde put een twee
de eksemplaar waargenomen. Beide vogels 
bleven ter plaatse tot 12.2.1978. De plas 
vroor nadien volledig dicht. 

Gezien Kempenaars over het algemeen 
weinig ervaring hebben met het waarnemen 
van deze soorten vogels, werd zonder meer 
aangenomen .dat het hier ging om twee 
parelduikers (Gavia arctica). Hiervoor pleit
ten de ·relatief gerin9e grootte van beide 
eksemplaren, de horizontaal gehóuden sna
vel en de bij bepaalde verlichting verwek
te 'indruk dat kruin en nek bij beide lichter 
waren dan mantel en vleugels. 

Op 29.1.1978 kwam ·een bezoekend veld
ornito-loog, die meer vertrouwd was met 
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deze vogels, onze duikers bekijken en de
termineerde ze als twee ijsduikers (Gavia 
immer). Dit wekte bij de vele vroegere 
waarnemers wel enige verbazing. Sinds 
die dag werden beide vogels ·intensief ge
observeerd en werd er overgegaan tot een 
studie van de beschikbare literatuur be
treffende het ondersche.id tussen parel- en 
ijsduiker in winterkleed. 
Al vlug bleek dat wij niet de eersten waren 
die gekonfronteerd werden met deze 
soms zeer moeilijke differentiël·e deter
minatie. Ook kwamen we snel tot de be
vinding dat de klassh;ke vogelgidsen op 
dit punt te kort schieten en soms eerder 
verwarring en zelfs verkeerde dietermina
tie 'in de hand werken. 
Bedoe'iinl) van dit artikel is dan ook aan de 
hand van de verrichte literatuurstudie bij 
te dragen tot iets meer klaarheid ter zake. 




