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Conclusie
Na grondig onderzoek hebben we een duidelijkere kijk op de problemen in de zeehondenpopulatie in de Nederlandse
waddenzee. De vraag wat de invloed van de zeehondenopvang op deze populatie is, kunnen wij nu dan ook beantwoorden.

Er is zeker een tijd geweest dat de opvang nodig was. Vooral in de tijd voor en tijdens de virusepidemie van 1988. In
deze tijd ging het zeer slecht met de zeehond. En dat allemaal dankzij de mens. De beesten waren verzwakt door
milieuvervuiling en de populatie was al klein door de jacht, later de illegale jacht. Door het virus, dreigde de populatiegrote
onder de grens van 500 te komen, wat een cruciaal aantal is. Zonder de opvang hadden de zeehonden het waarschijnlijk niet
gered. De opvang heeft er namelijk voor gezorgd dat niet alle gewone zeehonden stierven en ze hebben nodig materiaal
afgestaan aan het onderzoek naar het virus en andere bedreigingen. Grijze zeehonden bleken geen last te hebben van het
virus. Hoe dit komt, is tot op heden nog onbekend. Vermoed wordt, dat het komt door hun voedselkeuze (rondvis in plaats
van platvis) of dat ze er gewoon immuun voor zijn. Ze zijn dan wel drager van het virus en kunnen andere zeehonden
besmetten, maar zelf worden ze niet ziek.

Na 1988, toen de virusepidemie weggevaagd was, ging het echter een stuk beter met de overgebleven zeehonden. De
sterkste dieren hadden het immers overleefd. Ook de verbetering van het milieu had hiermee te maken. Zeehonden konden
weer in (bijna) schoon water zwemmen en kregen veel minder giftige stoffen zoals PCB's binnen, waardoor hun weerstand
ook steeds groter werd.

De populatie ging snel vooruit en dit zorgde ervoor dat er in 2001 meer dan 5100 zeehonden waren. De vraag of de
opvang nog relevant is, kwam steeds vaker bovendrijven; alleen de zwakste dieren werden nog opgevangen en als deze
teruggezet zouden worden, zou dit alleen maar nadelig zijn voor de populatie.

Al vlak na de virusepidemie werd voorspeld dat het virus weer terug zou komen. De meeste dieren waren wel
ingeënt, maar dit heeft na een tijd geen effect meer, omdat het virus, dat een RNA-virus is, muteert en antistoffen langzaam
verminderen.

Het virus is inderdaad weer opgedoken en gelukkig alweer bijna weggevaagd. De dieren in de opvang zijn natuurlijk
gelijk ingeënt, maar de reeds besmette dieren kunnen nog niet geholpen worden. Het kost bovendien te veel geld en tijd om
dieren buiten de opvang ook te laten inenten.

Ook nu is er de vraag of de opvang nodig is. De meningen hierover zijn verdeeld. Zeehondencrèche Pieterburen is er
voor om zoveel mogelijk zeehonden op te vangen, te verzorgen en weer terug te zetten. Zij zijn dan ook van mening dat zij
hiermee de populatie helpen. Om deze mening te verspreiden, gebruiken ze veel publiciteit en veel mensen delen dan ook
deze mening met Pieterburen.

EcoMare heeft echter een ander mening en is daarmee voor een ander beleid. Zij richten zich meer op de educatie en
het onderzoek om de zeehondenpopulatie te helpen, dan op de opvang. Zij zijn van mening dat, zelfs nu na het virus, de
zeehond als soort het prima in zijn eentje redt. Deze mening wordt gedeeld met andere opvangcentra en met de overheden
van Nederland, Duitsland en Denemarken. Er is nu ook een samenwerkingsverband opgesteld tussen de opvangcentra en de
regering, dat er nog maar vijf procent van de populatie zeehonden in een bepaald gebied (bij ons het Nederlandse deel van
de Waddenzee) mag worden opgevangen.

Hiermee wordt ook gelijk de vraag beantwoord of de opvang nog invloed heeft op de populatie zeehonden in ons
deel van de Waddenzee. Het antwoord is nee. De populatie blijkt zichzelf prima te kunnen redden en er is goede hoop, dat
misschien ooit de 14.000 dieren die in de Nederlandse waddenzee zouden kunnen overleven, er ook komen.

 



Onze mening
Nu het virus weer heeft huisgehouden komt de vraag of de opvang nog nodig
is weer naar boven drijven. Veel mensen zijn er van overtuigd dat juist in
tijden van nood, zoals nu, de zeehondenopvang nodig is. Maar vaak zijn de
zeehonden die besmet zijn met het virus zo verzwakt, dat de overlevingskans
minimaal wordt. De meeste dieren zullen uiteindelijk sterven en dan lijkt het
beter om de dieren niet op te vangen, om het besmettingsgevaar te
minimaliseren.

Hiermee verschillen ook de meningen tussen EcoMare en Pieterburen.
EcoMare gaat er vanuit dat de populatie zichzelf moet kunnen redden met een
klein beetje hulp van de mens. Dit doen ze met name door middel van
onderzoek en educatie. Ook worden er in EcoMare nog huilers opgevangen,
echter niet veel. Pieterburen daarentegen wil zo veel mogelijk zeehonden
redden. Dit doet Lenie 't Hart, directrice van Pieterburen, met veel publiciteit.
Zij wekt het medelijden op van de maatschappij en laat ons denken dat de zeehonden niet zonder opvang kunnen, terwijl het
eigenlijk helemaal niet slecht gaat met de zeehondenpopulatie in de Waddenzee.

Wij vinden dat de opvang wel moet blijven, maar in mindere mate. De dieren die ziek zijn of verzorgd moeten
worden zijn meestal de zwakste dieren in de populatie. Deze zeehonden worden opgevangen, verzorgd en vrijgelaten, met
name door zeehondencréche Pieterburen. De teruggezette dieren zijn wel gezond, maar blijven echter de zwakste van de
populatie. Als dit zo doorgaat, wordt de populatie uiteindelijk afhankelijk van de opvang.

Dit is natuurlijk niet de bedoeling. Daarom vinden wij dat niet alle dieren moeten worden opgevangen, alleen in
situaties waarbij de dieren zelf niets aan hun verzwakking kunnen doen (denk aan het verstrikt raken van zeehonden in
netten en fuiken of overbevissing). Dit is niet hard om te zeggen, de sterkste zeehonden zullen overleven en dat is de
natuurlijke selectie, de wet van Darwin: survival of the fittest. Uiteindelijk zal hierdoor de populatie zodanig versterken, dat
opvang vrijwel niet meer nodig zal zijn.

 



Recente gebeurtenissen (vervolg)
De opvang
Op het gebied van de zeehondenopvang was het in 2002 drukker dan voorheen. Vooral bij zeehondencrèche Pieterburen,
waar de opvang centraal staat. Er werd zoveel mogelijk geprobeerd de dieren te redden, maar zelfs Lenie 't Hart zag het
somber in. Ze begrijpt nu ook wel dat niet alle dieren gered kunnen worden. Toch werd er steeds weer geprobeerd zoveel
mogelijk dieren van de dood te redden. Nu is het virus zo goed als uitgewoed en komen er minder zieke dieren aan in de
crèche. De opvang gaat weer langzaam zijn gewone gangetje.

Natuurlijk worden er nog wel zieke dieren
binnengebracht. Deze gaan naar de quarantaineruimte en daar
worden ze behandeld. Het is alleen jammer, dat er nog geen echt
geneesmiddel bestaat voor het virus, zoals bij de meeste
virusziekten, dus zullen de zeehonden op eigen kracht beter
moeten worden. De omstandigheden worden wel zo gunstig
mogelijk gehouden voor de genezing. Toch redden veel dieren
het niet, maar de dieren die het wel redden worden ingeënt en
weer teruggezet bij de populatie in de Nederlandse waddenzee.

EcoMare houdt zich momenteel veel meer bezig met
onderzoek. Er worden wel dieren opgevangen, maar er is maar
plaats voor 8 tot 10 dieren. De rest van de binnengebrachte
zeehonden gaan naar Pieterburen. Alle dieren die vast in
EcoMare verblijven zijn al ingeënt en de dieren die
binnengebracht worden en nog niet besmet zijn, worden ook
gelijk ingeënt. Zieke dieren worden in quarantaineruimtes
verzorgd, net als bij Pieterburen. Maar EcoMare is wel van plan, naar mate er steeds minder dieren aankomen die aan het
virus lijden, steeds minder dieren op te vangen en zich steeds intensiever bezig te gaan houden met de educatie van het
publiek en het onderzoek naar onder andere het PDV.

 



Recente gebeurtenissen
Het virus
Zoals al eerder vermeld is dit jaar het zeehondenvirus teruggekeerd in de Waddenzee. Mid juni zijn er meer zieke zeehonden
dan normaal gestrand. Uit onderzoek bleek uiteindelijk dat het om het Phocine distemper virus ging. Net als in 1988 is het
niet zeker waar het virus vandaan is gekomen. Waarschijnlijk heeft een immigrerend dier het naar de Waddenzee
overgebracht. Er gaat ook een theorie dat er een reservoir in de buurt van de Waddenzee is waarin enkele besmette dieren
zitten die het virus steeds weer doorgeven.

Sinds 16 juni 2002 zijn er 2155 dode dieren aangespoeld in Nederland (waarvan een groot deel besmet met het virus
PDV). Daarnaast zijn er ook grote aantallen dode zeehonden gevonden in Denemarken en Duitsland en zijn er minder grote
aantallen in Engeland aangetroffen. Vooralsnog gaat men er nu, november 2002, vanuit dat het virus over zijn hoogtepunt
heen is en dat het voornamelijk nog actief is in de Deense Oostzee, de Limfjord (Denemarken) en het Verenigd Koninkrijk.

Dode dieren worden opgeslagen totdat de overheid besluit wat er mee
moet gebeuren. Eind oktober is een onderzoek naar de doodsoorzaak gestart.
Ruim 1100 dieren ondergingen een autopsie om de doodsoorzaak vast te
stellen. Dit bleek bij veel dieren acute longontsteking te zijn.

Verder wordt de leeftijd van de overleden dieren bepaald en onderzoek
gedaan naar de vrouwelijke geslachtsorganen. Zo kan worden bepaald hoeveel
geboortes en mislukte geboortes hebben plaatsgevonden. Met de niveaus van
vervuilde stoffen en de analyses van de osteoporosis (bot-degeneratie,
voornamelijk in vrouwelijke dieren) kan de rol van verontreiniging in deze
epidemie misschien bepaald worden.

Niet alleen dode zeehonden worden onderzocht. Ook worden er
bloedmonsters van overlevende dieren genomen om te kijken of ze niet in
contact zijn gekomen met het virus of dat deze antistoffen tegen het virus

hebben.

 



De zeehondenpopulatie - De opvang
De opvang heeft in het verleden al veel zeehonden geholpen. Huilers worden jaarlijks opgevangen en een paar maanden
later weer teruggezet. Ook zieke dieren worden genezen, als dit mogelijk is, en gezond teruggezet. Men gaat er van uit dat
de invloed van de zeehondenopvang op de populatie erg groot is. Het is moeilijk na te gaan hoe groot de werkelijke invloed
van de opvang is.

Al voordat het virus in 1988 uitbrak ging het slecht met de zeehondenpopulatie, door toedoen van de mens. Wij
hebben het milieu zo vervuild, dat de populatie al heel erg verzwakt was toen het virus uitbrak. Daarom is ook vóór het virus
de zeehondenopvang belangrijk geweest. Er kwam bijna elke dag wel een zieke of zwakke zeehond binnen en deze moest
gewoon verzorgd worden. Als de opvang er niet was geweest, zou er misschien al voor het virus geen zeehond meer over
zijn geweest.

Pieterburen heeft in de jaren na de virusepidemie uit 1988 250 zeehonden uitgezet. Dit is een groot aantal als je weet
dat er nog maar zo'n 500 dieren waren. Vele van deze dieren hebben het echter niet gered, omdat ze te zwak waren. De
opvang was in die tijd zeker van groot belang. Dankzij de opvang van Pieterburen en EcoMare is het niet helemaal
misgelopen met de zeehondenpopulatie.

Duidelijk is het dus dat de populatie vroeger veel baat bij de opvang heeft gehad. Nu is dat echter anders. De
populatie is sinds 1988 heel sterk geworden, doordat alleen de sterkste dit rampjaar hebben overleefd. Dat kan je ook zien
aan het aantal zeehonden dat is gestorven door de virusepidemie van 2002, dit aantal was veel kleiner dan het aantal uit
1988.

Nu is het zo, dat alleen de zwakste dieren aanspoelen en verzorging nodig hebben. Deze dieren hebben een negatieve
invloed op de populatie, die met elk zwak teruggezet dier ook iets verzwakt wordt. De opvang is dus eigenlijk niet meer
nodig. De zeehondenpopulatie redt zich wel op eigen houtje.

Meer info bij de zeehondenopvang

 



De zeehondenopvang
In het internationale waddengebied zijn vijf opvangcentra actief, waaronder twee Nederlandse; EcoMare en Pieterburen.
Hoe gaan deze opvangcentra te werk? Deze vraag wordt beantwoord in dit hoofdstuk. Verder komt de belangrijke vraag of
de opvang van zeehonden nog wel relevant is aan bod.

EcoMare●   

Zeehondencrèche Pieterburen●   

Hoe relevant is de opvang?●   

 



De zeehondenopvang - EcoMare
EcoMare is het zeehondencentrum op Texel. Dit centrum is minder bekend dan Pieterburen, omdat
het veel minder publiciteitsgericht te werk gaat. EcoMare richt zich veel meer op de educatie en het
onderzoek. Het wordt ook gesteund door de overheid (subsidie) en natuurlijk kunnen de mensen ook
donateur worden.

EcoMare is de allereerste zeehondenopvang in Europa. Sinds de oprichting in 1952 door
Annie en Gerrit de Haan, zijn er al veel zeehonden verzorgd. Veel dieren konden op hun toewijding
rekenen. Maar daarmee alleen red je het leven van een zeehond niet. Gerrit de Haan was zich er in zijn tijd al goed van
bewust dat zeehonden geen huisdieren of vee zijn, al zien ze er nog zo aaibaar uit. Dat er dieren alsnog zouden sterven in de
eerste jaren van de opvang bij het Texels Museum, was voor hem beslist een feit - altijd moeilijk te verkroppen, maar
gestaafd door de bittere realiteit.

Het weerhield Gerrit en Annie er echter niet van te blijven vechten voor betere leefomstandigheden voor deze dieren.
Het was niet de bedoeling om van het Texels museum een zeehondencircus te maken, met beesten die behendig een bal op
hun neus laten balanceren. De Haan gruwde van het idee alleen al. De opvang in het museum was slechts bedoeld als
noodgreep in een tijd waarin deze dieren steeds vaker averij opliepen. Het ging maar om één ding; een schone waddenzee.
En als je gedurende het opvangproces ook nog wat aan de bewustwording van het publiek kunt doen dan is dat mooi
meegenomen.

Nog belangrijker dan het redden van individuele dieren is dat Gerrit en Annie de Haan bij al hun inspanningen het
imago van de zeehondensoort voorgoed gered hebben van de ondergang. He werk van deze twee mensen is op dit gebied
van onschatbare waarde geweest. Natuurlijk hebben internationaal werkende organisaties met zware campagnes en
opmerkelijke acties de boodschap mondiaal aan de man gebracht, maar in het Texels Museum kwam de zeehond ineens oog
in oog met het publiek. De Texelse Courant besteedde regelmatig aandacht aan de toestand van de huilers. Het gevolg was
dat er jaarlijks meer en meer mensen naar het museum kwamen. Ook het aantal verslaggevers van de media nam aanzienlijk
toe.

 



De zeehondenopvang - EcoMare (vervolg)
Jammer genoeg ging het financieel gezien niet zo voorspoedig. De conservator kampte vooral met de kosten voor goede
bassins om het aanzwellende robbenvolk in te huisvesten. Maar nadat de AVRO in 1961 een half uurtje televisie heeft
gewijd aan het werk van Gerrit en Annie, bemoeid de gezaghebbende natuurpublicist Jan P. Strijbos zich met de kwestie in
positieve zin. Het effect is groot, want er wordt ruim 45.000 gulden opgehaald. Daar worden nieuwe bassins van gebouwd.
Het museum is tijdelijk gered.

In 1964 spoelen de huilers letterlijk de opvang binnen na een zware zomerstorm. Vele zeehondenpups werden bij hun
moeder weggeslagen door de grote golven. Dat juist deze storm desastreuze gevolgen had, kwam waarschijnlijk doordat er
nog maar een kleine, verzwakte en daardoor kwetsbare groep was overgebleven. Bovendien vindt in die tijd nog altijd
stroperij plaats. De overheid is bewust van de situatie en daarom wordt er in 1965 geld vrijgemaakt waarmee
staatsbosbeheer een boot in gebruik kan nemen om de circa 20.000 hectare zeehondenreservaat in de Waddenzee te
controleren. Dit had wel effect op de illegale jacht, maar de Waddenzee is groot en het is onmogelijk elk gebied iedere dag
te controleren.

De menselijke invloed wordt steeds duidelijker wanneer er steeds meer zeehonden aanspoelen, vergiftigd door
stoffen als PCB's, DDT en kwik. In 1972 heeft de zeehondenstand dan ook een absoluut dieptepunt bereikt. Gerrit de Haan
is enorm somber als hij in een interview vertelt hoe hij regelmatig dieren binnenkrijgt die stuiptrekkend liggen te creperen.

Eind jaren zestig is er goed nieuws voor de robben van de Waddenzee. Met de komst van onderzoeker Peter
Reijnders worden namelijk voor het eerst alle voorvallen en feiten rond de zeehonden en hun leefmilieu grondig
bijgehouden. Reijnders deed een promotieonderzoek naar de zeehonden en verbaasde zich er direct over dat er nauwelijks
goede Nederlandse literatuur was over deze soort.

Reijnders werd met open armen ontvangen door Gerrit de Haan. Eindelijk kreeg hij de hulp die hij nodig had bij het
wetenschappelijk onderzoek. Ook de subsidie voor de onderzoeken gingen omhoog, omdat er veel meer werd bereikt sinds
de komst van Reijnders. Zo heeft hij ook een belangrijke doorbraak geleverd op zoek naar medicijnen tegen de gevreesde
longwormen.

 



De zeehondenopvang - EcoMare (vervolg)
1985 is een droef jaar voor de zeehondenopvang. Gerrit de Haan overlijdt aan de gevolgen van een hersentumor. Maar de
opvang blijft niet bij de pakkenneer zitten en opent in 1987 het huidige EcoMare.

In 1988 gebeurt iets wat niemand verwacht had. Een onbekend virus roeit bijna tweederde van de
zeehondenpopulatie uit. Omdat het zo onverwacht was, valt er bijna niets aan te doen. Toch wordt er razendsnel een
samenwerkingsverband tussen EcoMare, Alterra, zeehondencrèche Pieterburen en het RIVM op gezet. Viroloog dr. A.
Osterhaus zocht naar de oorzaak en een remedie. Dit leidde ertoe dat er in november 1988 acht gezonde zeehonden vanuit
EcoMare op een geheime locatie werden ondergebracht waarvan iedereen wist dat het in het zwembad in Den Burg was. Zes
van de acht werden ingeënt en bleven leven na aanraking met het virus. De twee niet ingeënte zeehonden gingen dood. Dit
was een hele opluchting. Het vaccin bleek goed te werken, maar 100 procent zeker is dat nooit. Elk dier is anders en het
vaccin werkt maar over een bepaalde bandbreedte. Bovendien muteert het virus ook. Bij EcoMare werd toen al verwacht dat
het virus nog wel een keer zou uitbreken.

EcoMare kroop rond deze tijd door het oog van de naald. In juli 1989 bleek dat de gezonde teruggeplaatste
zeehonden (van het onderzoek) in EcoMare alsnog de rest van de dieren hadden besmet. Dit zou betekenen, dat de ingeënte
zeehonden het virus wel over konden dragen. Gelukkig raakten niet alle dieren besmet, maar veel jonge zeehondjes, die er
extra gevoelig voor zijn, raakten geïnfecteerd en gingen dood.

Na de virusepidemie bleven alleen de allersterkste en de best aangepaste
zeehonden over. Dit betekent dat de populatie steeds sterker werd. Sinds 1988
gaat het goed met de zeehonden. Ze zijn minder vatbaar geworden voor allerlei
ziektes en kunnen zich beter staande houden in allerlei situaties (bijvoorbeeld
zware weersomstandigheden). Het lijkt erop dat ze het op eigen kracht wel
kunnen redden. Voor EcoMare is dit het signaal om het beleid te veranderen.
De opvang wordt nu vooral gezien, net als in de tijd van Gerrit de Haan, als een
mogelijkheid om het publiek meer bewustzijn bij te brengen.

Ook internationaal is er een verband gesloten tussen verschillende
zeehondencentra in de Waddenzee om terughoudender te werk te gaan. Er mag
alleen nog maar passieve opvang plaatsvinden. Dit houdt niet in dat er helemaal
geen dieren meer opgevangen mogen worden. Alleen de zeehonden die in erge

nood verkeren, zoals dieren die in een visnet gevangen zitten, worden opgevangen. De andere dieren moeten het zelf zien te
redden. Huilers en de wat zwakkere dieren worden niet meer zomaar opgevangen. Ze worden van een afstand in de gaten
gehouden en van daar wordt bepaald of er moet worden ingegrepen of niet. Met het nieuwe beleid wordt er minder vaak
ingegrepen en laten ze de natuur haar gang gaan.

 



De zeehondenopvang - EcoMare (vervolg)
Het paradoxale is dat EcoMare in het seizoen 2001-2002 erg veel zeehonden heeft opgevangen. Dit heeft waarschijnlijk te
maken met de sterk gegroeide populatie waardoor er ook meer zieke en zwakke dieren zijn. De vraag is nu; waar trekt het
opvangcentrum de grens? EcoMare wil in ieder geval de gemelde aangespoelde dieren minder snel gaan ophalen. De
ervaring heeft namelijk geleerd dat lang niet ieder gestrand dier hulpeloos is. Soms is het beter enkele dagen te wachten. In
veel gevallen komt de moeder terug of vertrekt het dier zelf. Jonge zeehonden hebben vaak voldoende vetreserves om een
flink aantal dagen uit te zitten zonder voedsel. Wel zal EcoMare de gemelde dieren in de gaten houden, want als het beestje
echt hulp nodig blijkt te hebben, zal er ook ingegrepen worden.

Nu het virus weer is uitgebroken, zal dit beleid ook gehandhaafd worden in zeehondencentrum EcoMare; alleen de
echte hulpbehoevende dieren worden geholpen. De zeehonden van de vaste groep in EcoMare zijn gevaccineerd. Sinds 15
juni zijn bij het zeehondencentrum 11 zeehonden geboren die allemaal zo snel mogelijk zijn gevaccineerd. Verder zijn de
opvangruimtes klaar voor de opvang van zieke dieren, Er is ruimte voor acht tot tien dieren. Als EcoMare geen ruimte meer
heeft dan kunnen ze naar Pieterburen worden overgebracht. Er zijn negen zieke dieren binnengebracht die het niet gered
hebben. Zes andere opvangdieren van dit jaar maken het goed.

Als laatste zijn de zeehondensteunpunten langs de Noord- Hollandse kust al jaren de ogen en oren van de opvang en
zij weten wanneer een zeehond ziek is of gewoon op het strand ligt. EcoMare werkt intensief met de steunpunten samen aan
de hand van een draaiboek van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Uit onderzoek blijkt dat gezonde en sterke dieren in de waddenpopulatie negatief beïnvloed kunnen worden als de
geredde, zwakke dieren alsnog kans zien zich voort te planten. Ze geven dan hun slechte eigenschappen door aan de
volgende generatie. Dit virus zal dus volgens EcoMare uiteindelijk een positieve invloed hebben op de populatie. Bovendien
is volgens Reijnders de populatie nu wel opgewassen tegen dit virus en zal het niet, zoals in 1988, het eind van de populatie
betekenen als er geen zou opvang zijn. In 1988 was de populatie natuurlijk al sterk verzwakt door milieuvervuiling. Deze
milieuvervuiling is nu een stuk minder en de zeehond is een stuk sterker geworden.

Meer over EcoMare is te vinden in het interview dat we hadden met Rens van den Zwaag.

 



EcoMare
Om de invloed van de zeehonden opvang op de zeehondenpopulatie in de Waddenzee beter te begrijpen, hebben we een
bezoekje gebracht aan opvangcentrum EcoMare op Texel. Na wat vertraging en veel regen kwamen we aan bij het centrum,
waar Rens van den Zwaag, een van de dierenverzorgers bij EcoMare ons het een en ander uitlegt.

50 jaar geleden werd de eerste zeehond, een huiler, opgevangen in het toen
nog genaamde Texels Museum van meneer en mevrouw de Haan. Normaal werden
deze beestjes door de politie naar Artis gevoerd en daarna werd meestal niets meer
van de zeehonden vernomen.

Dit veranderde echter op 24 mei 1952, wanneer de huiler wordt binnen
gebracht. Met weinig tot geen kennis over het verzorgen van deze dieren, wordt
geprobeerd dit beestje in leven te houden. Helaas sterft deze huiler op 4 juni 1952.

Toch worden er na dit zeehondje meer huilers naar het Texels museum
gebracht. Opmerkelijk is, dat deze kleine beestjes steeds langer in leven blijven. De
kennis van mevrouw en meneer de Haan wordt groter en groter. Op 1 juli 1955 is het
Phoca II die ervoor zorgt dat het museum grote bekendheid krijgt. Dit kleine
zeehondje wordt met succes grootgebracht, maar helaas, Phoca sterft door
longwormen. Dit is al een tijdje een grote doodsoorzaak bij zeehonden.

Ondertussen zijn er acties op gang gekomen om geld in te zamelen om een echt zeehondenopvang te beginnen, want
er worden steeds vaker zeehonden binnengebracht en de bassins die er al waren, worden te klein en lekken. Dit leidde
uiteindelijk tot het openen van NRC; Natuur Recreatie Centrum, wat in 1987 wordt omgedoopt tot het huidige EcoMare.

Er kan zeker gezegd worden dat de heer en mevrouw de Haan heel belangrijk zijn geweest voor de opvang van
zeehonden in de hele wereld. Ze hebben het eerste zeehondenopvangcentrum in Europa en ze hebben een groot deel van
onze huidige kennis van het verzorgen van zeehonden ontdekt. En dat allemaal omdat mevrouw de Haan het zielig vond
voor de zeehondjes&

  



De zeehond - De toekomst
De laatste jaren gaat het redelijk goed met de gewone zeehonden in de Waddenzee, ook al heeft het virus weer toegeslagen.
Het schoner worden van de Waddenzee levert hieraan zeker een belangrijke bijdrage. Onderzoekers hebben berekend dat er
in een schone Nederlandse Waddenzee met voldoende rustplaatsen ruimte is voor ongeveer 14.000 zeehonden. Men
vermoedt dat er aan het begin van deze eeuw ook zoveel dieren in de Nederlandse Waddenzee leefden.

De toekomst van de grijze zeehond in de Waddenzee blijft
onzeker. Onder meer vanwege het veranderlijke karakter van de
zandbanken in de Waddenzee waarop ze sinds 1985 jongen krijgen.
Hoelang zullen er nog genoeg zandbanken bestaan die in de winter,
wanneer de zeehonden zogen, meer dan drie weken droog blijven
liggen?

Voorlopig ziet het er naar uit dat de soort op enkele
zandbanken in het westelijke waddengebied vaste voet aan de grond
heeft gekregen en er sprake kan zijn van een levensvatbare populatie.
De belangrijkste ligplaatsen blijven echter de wateren rond de
Schotse eilanden en de Britse oostkust.

 



De zeehond - De grijze zeehond (Halichoerus grypus)
In de Waddenzee leeft een kleine, maar snel groeiende populatie grijze zeehonden, ook
wel kegelrobben genoemd. Deze dieren zijn duidelijk anders en groter dan de gewone
zeehond. Vooral hun hoofd valt op. Deze is niet rond en stomp als die van de gewone
zeehond, maar kegelvormig; de kop is platter en steekt meer vooruit. Ook de vacht is
anders. Deze is namelijk licht met donkergrijze vlekken. De vlekken zijn ook groter dan
die van de gewone zeehond.

Volwassen grijze zeehondenmannetjes worden maximaal 2,30 meter lang en
kunnen tot 330 kilo wegen. De volwassen vrouwtjes blijven iets kleiner, tot 1,95 meter en
ze kunnen ongeveer 160 kilo wegen. Deze zeehonden kunnen ouder worden dan 40 jaar.

Het voedsel van de grijze zeehond bestaat voornamelijk uit grotere vissen, zoals
kabeljauw, wijting en zalm. Verder zijn het hele luidruchtige en sociale dieren die in
geordende groepen leven. Vooral in de paartijd, waarin een mannetje een harem vormt.

De grijze zeehond behoorde oorspronkelijk tot de Nederlandse kustfauna. Uit fossiele vondsten is gebleken dat de grijze zeehond heel vroeger
zelfs meer voor kwam dan de gewone zeehond. Maar al in de middeleeuwen werd de grijze zeehond door de mens uitgeroeid in de
Waddenzee.

De terugkeer van de grijze zeehond begon rond 1980. De soort kreeg in Groot-Brittannië vanaf die periode een betere bescherming.
Het aantal waarnemingen langs de Nederlandse kust en in de Waddenzee steeg vrijwel onmiddellijk. In de afgelopen jaren groeide de
populatie telkens met gemiddeld 40 exemplaren. In 1992 bijvoorbeeld bedroeg het aantal grijze zeehonden nog 150. Nu zijn dat er al meer
dan 500.

Nu komen de grijze zeehonden voornamelijk op twee plaatsen in de Waddenzee voor; de Richel en Jacobsruggen, respectievelijk aan
de oostkant van Vlieland en de zuidkant van Terschelling. Ook zijn er kleine kolonies van ongeveer 8 exemplaren te vinden op andere  

plaatsen in de Waddenzee, zoals bij de razende bol
bij Texel.

Grijze zeehonden krijgen in de maanden
november tot februari jongen. Deze jongen hebben
een witte, langharige vacht. Ze zijn veel minder
schuw en veel nieuwsgieriger dan de gewone
zeehond. Jonge grijze zeehonden moeten enkele
weken op het droge blijven, tot ze opgevet en
verhaard zijn.

Het jong is bij de geboorte zo'n 80
centimeter en weegt dan ongeveer 15 kilo. Moeder
en jong herkennen elkaar aan de roep en geur. Dit
wordt na de geboorte eerst bevestigd voordat het
jong kan drinken. Een pup van een grijze zeehond
groeit zo'n 1,5 kilo per dag tot hij circa 60 kilo
weegt. Hij is dan helemaal opgezwollen van het

vet, wat hem genoeg reserves geeft. Na een zoogtijd van drie weken is het tijd voor het jong om voor zichzelf te gaan zorgen.
Het vrouwtje heeft in de zoogtijd veel gewicht verloren. Na de zoogtijd moet ze dus aansterken en vindt de jaarlijkse rui plaats.
Mannetjes vechten om de wijfjes en territoria, direct weer na de geboorte van de jongen. Een mannetje bevrucht gemiddeld zes à zeven

wijfjes. Bijzonder is dat na de dekking er een korte ontwikkeling van de eicel plaatsvindt, die na tien dagen stopt. Het bevruchtte eitje blijft
dan circa 100 dagen in een slaaptoestand. Dit is anders dan bij de gewone zeehond, waar er na drie maanden een ontwikkeling plaatsvindt. Na
nog circa 240 dagen vindt de geboorte plaats. In totaal is de draagtijd 11,5 maanden.

Het mannetje is vanaf zijn zesde vruchtbaar, maar kan pas meedoen aan het paren vanaf zijn achtste levensjaar. Vrouwtjes zijn
vruchtbaar vanaf hun vijfde.

De grijze zeehond heeft nauwelijks geleden onder de virusepidemie in 1988. Een vermoeden waardoor dit komt, is hun voedselkeuze;
rondvis als makreel en kabeljauw. Gewone zeehonden houden meer van platvissen. Platvissen bevatten grotere hoeveelheden zware metalen
en PCB's, doordat ze op de bodem leven. Hierdoor krijgt de gewone zeehond meer giftige stoffen binnen. De gewone zeehond is daardoor al
sterk verzwakt en dus vatbaarder voor het virus. De grijze zeehond heeft minder giftige stoffen binnen gekregen en is dus minder verzwakt en
minder vatbaar voor het virus.

 



De zeehond - De gewone zeehond (Phoca vitulina)
Van de twee soorten zeehonden die voorkomen in de Waddenzee, komt de gewone zeehond, of Phoca vitulina, het meeste
voor. Hoewel gewone zeehonden geregeld in groepen van enkele tientallen en soms zelfs van meer dan honderd op
zandbanken liggen te zonnen, zijn het geen sociale dieren. Ze zijn niet, zoals de grijze zeehond, in kudden georganiseerd.
Ook maken ze niet zoveel lawaai, zelfs niet in de paartijd. Het zijn rustige en vreedzame dieren.

 De lichaamslengte van de gewone zeehond, ligt tussen de 120 en 180 centimeter en het gewicht kan oplopen tot 120
kilo. Een gezond mannetje kan zo'n 24 jaar oud worden. Een vrouwtje ongeveer 40 jaar. De gemiddelde levensverwachting
blijft steken op circa 10 jaar, omdat veel jonge dieren het vaak niet redden. De gewone zeehond heeft een ronde, stompe kop
en een licht en donkerbruin gevlekte huid met kleine vlekjes.

De gewone zeehonden voeden zich in het algemeen met meer bodemgebonden vissen, zoals platvissen, maar de meeste
dieren zijn vrij opportunistisch wat eten betreft. Sommige gewone zeehonden eten in gebieden die meer dan 20 kilometer
van hun ligplaats verwijderd zijn; andere dieren eten vis die direct in de omgeving te vinden is. Volwassen zeehonden jagen
per dag gemiddeld drie tot vier kilo makreel of haring bij elkaar. De dieren die platvis eten, dat een stuk magerder is, hebben
per dag bijna twee keer zoveel in gewicht nodig als de dieren die vette makreel of haring eten.

De gewone zeehonden uit de Waddenzee trekken vooral in de winter de zeegaten uit om te jagen. De platvis is dan
immers het koude water op het wad ontvlucht en houdt zich in wat dieper Noordzeewater op.

De gewone zeehond in de Waddenzee is duidelijk anders dan andere soorten zeehonden. Het verschil is het duidelijkst bij de
geboorte van de pups. In het koude noorden worden de jongen geboren met een mooie witte bontjas aan, die ze warm houdt.
Bovendien vallen ze daar niet mee op als ze op een ijsschots liggen. In de Waddenzee daarentegen verliezen de pups hun
witte jas al in de baarmoeder. Op de zandplaten, die regelmatig overspoeld worden bij vloed, hebben ze geen voordeel van
dat zachte haar.

De jongen worden geboren in de periode eind juni tot half juli. Dit gebeurt met laag water op drooggevallen
zandbanken. De jongen moeten vrijwel meteen kunnen zwemmen, omdat de zandbanken met vloed overspoeld worden door
water.

De gewone zeehond kent een zogenaamde stille
zwangerschapsfase. De bevruchte eicel nestelt zich pas na een
maand of drie in de baarmoeder, zoals eerder genoemd. De
eigenlijke draagtijd is dan ook maar zeven maanden, zoals
hiernaast te zien is.

De zoogtijd duurt één maand. In die tijd groeit een jong van acht
kilo naar 24 kilo. Dit komt vooral door de enorm voedzame
moedermelk, dat een vetgehalte heeft van zo'n 45 procent. Toch
krijgen de jongen niet al het voedsel cadeau. In de eerste periode
moet het jong iedere dag twee keer verplicht zwemmen door de
opkomende vloed. Ook worden ze verondersteld de eerst
beginselen van de jacht onder de knie te krijgen. Spelenderwijs
zien ze hoe hun moeder een prooi vangt. Om te kunnen overleven
is het van groot belang dat ze dit gedrag kopiëren en zelf ook
trefzeker leren toeslaan.

Direct na de zoogtijd kijkt het moederdier nauwelijks meer
om naar haar jong. Dan is de paartijd aangebroken en heeft ze het te druk met het selecteren van een potentiële vader van
haar volgende pup.

De kritieke periode in de voortplantingscyclus valt voor de gewone zeehond samen met de tijd wanneer het op het
wad het drukst is in verband met de pleziervaart en wadloop activiteiten.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de Eems-Dollarmonding in Nederland het belangrijkste
voortplantingsgebied van de gewone zeehond is. Hier kunnen de zeehonden langer aan wal blijven dan elders in de
Waddenzee omdat het wad hier lang droog valt en het gebied een beschutte ligging heeft. Bovendien is het er rustiger dan op
andere plekken. Zo heeft de zeehond minder last van de mens. Hier bestaan de kolonies nu voor éénderde tot éénvierde uit
jongen. In tegenstelling tot het westerse deel van de Waddenzee, waar het percentage jongen veel lager ligt. De oorzaak van
dit verschil is te vinden in het verschil van de waterkwaliteit. De grootste kolonies van ieder 100 tot 150 zeehonden komen
daarom in het oostelijk waddengebied voor. De grootste concentratie, van ongeveer 150 zeehonden, telde
zeehondenonderzoeker Peter Reijnders in 1995 onder Ameland.



De zeehond - De voortplanting
De zaadballen (testikels) van het mannetje zeehond of bul liggen in een speciale ruimte in het lichaam. Het mannelijke
geslachtsorgaan, of penis, ligt in een interne gleuf. Aan de buitenkant van het lichaam zijn alleen twee dopjes waar te
nemen, waarvan één de navel is. Uit de andere komt het geslachtsorgaan. Deze komt alleen naar buiten tijdens de paring.
Bij de vrouwelijke zeehond (het wijfje) liggen de geslachtsorganen (baarmoeder en eierstokken) in de buikholte. Aan de
buitenkant van het lichaam is maar één dopje te zien. Dit is de navel. Ook is er een gleuf, de geslachtsopening. De tepels
zijn normaal gesproken ingetrokken. Zodat ze plat tegen de buik aan liggen. Pas wanneer het jong begint te drinken,
worden de twee tepels zichtbaar.

Voordat de paartijd begint, worden er in de bul hormonen gevormd die worden afgegeven door de hypofyse. Deze
hormonen stimuleren de ontwikkeling van spermacellen in de zaadballen. De spermacellen worden opgeslagen in de
bijballen.

Als de paartijd dan werkelijk begint, zwemmen de bullen opgewonden heen en weer voor de zandbank. Meestal vinden er
dan gevechten om een wijfje plaats tussen de mannetjes. De wijfjes zijn rond deze tijd nogal agressief tegenover de bullen,
behalve op het moment dat ze vruchtbaar zijn. Wanneer een wijfje en een bul elkaar hebben gevonden, vindt de paring in
het water plaats. Tijdens deze paring staat het mannetje ongeveer vijf minuten rechtop tegen het achterlijf van het vrouwtje
aan in het water.
Na de bevruchting blijft de bevruchte eicel eerst drie maanden in de baarmoeder rondzwerven voordat het zich inkapselt
en zich begint te ontwikkelen. Deze 'uitgestelde zwangerschap' van drie maanden zorgt er voor dat er elk jaar in hetzelfde
jaargetijde jongen worden geboren. Dit is ongeveer een jaar na de bevruchting.

Voor dat het jong geboren zal worden, zoekt het wijfje bij eb een geschikte zandbank op. De geboorte duurt maar een
paar minuten. Als het vruchtvlies tijdens te geboorte niet gebroken is, scheurt het vrouwtje het vlies kapot met haar
scherpe nagels en tanden.

De geboorte van
een zeehond

De geboortetijd en het zogen van de jongen gebeurt bij elke zeehondensoort verschillend. Hoe dit bij de gewone zeehond en
bij de grijze zeehond gebeurt, is te lezen op de volgende sites.

 



De zeehond - De voortbeweging
In het water
Met een topsnelheid van zo'n 35 kilometer per uur, mag de zeehond gerekend worden tot de goede zwemmers.   Bij het

zwemmen worden de voorste
vinpoten gebruikt om te sturen.
De achterste vinpoten en het
lichaam zorgen voor de
voortstuwing.

Een zeehond zwemt net zo
makkelijk rechtop als
ondersteboven. Het lichaam is
volledig aangepast aan de
snelheid onder water; het is
torpedovormig (dynamisch) en de
oorschelpen zijn, zoals al eerder

genoemd, niet aanwezig. De neusgaten zijn tijdens het zwemmen gesloten. Deze gaan alleen open als de zeehond boven
water adem haalt. Meestal komt de zeehond na ongeveer 6 minuten boven, maar er zijn ook duiken bekend waarbij de
zeehond pas na 40 minuten boven water komt.

Als een zeehond tijdens het duiken een prooi vangt, komt er water in zijn bek. Door de sterke strottenhoofdspieren
wordt verhinderd dat er water in de luchtpijp stroomt.

Op het land
Met alle aanpassingen voor het leven in de zee, is de zeehond op het land maar een stuntel. Ze kunnen niet lopen omdat de
achterste vinpoten in het verlengde van het lichaam staan. Dit is anders   dan bij zeeleeuwen, die hun achterste vinpoten nog

een beetje kunnen gebruiken en
dus een stuk beter kunnen lopen.
Zeehonden slepen hun lichaam
over de grond met behulp van
hun voorste flippers. Dit noemen
we bobberen. Op het kaartje
hiernaast is goed te zien hoe dat
gaat.

Slapen
Zeehonden kunnen op het droge
én in het water slapen. In het
water slapen ze rechtop (drijvend
als een dobber), horizontaal
drijvend of op de bodem. Onder
water kunnen ze een dutje van
een half uur doen, daarna wordt
het tijd om adem te halen.

 



De zeehond - De lichaamsbouw
Om goed te kunnen overleven in het water, is het lichaam van de zeehond gestroomlijnd en uitstekend aangepast; de schouderbladen zijn
in het lichaam verborgen. De schouder en kop van de zeehond kunnen alle kanten opdraaien door middel van sterke spieren en soepele
kogelgewrichten. Daardoor kunnen ze de omgeving goed waarnemen.

Voor het waarnemen van de omgeving gebruikt de zeehond zijn zintuigen; voelen, horen en zien. Een zeehond heeft goed
ontwikkelde snorharen die naar voren gericht zijn. Deze snorharen kunnen de trillingen in het water goed opvangen en omdat ze naar
voren gericht zijn, kunnen ze ook de waterverplaatsing voelen. Om de plaats van een vis te voelen, draaien de beesten hun kop.

De zeehond heeft geen zichtbare oren zoals bij een mens, maar hij heeft gaatjes
schuin achter zijn oog. Een duikende zeehond hoort geluiden tot 60000 Hz. Dat is drie keer
zoveel als de mens. De geluidssignalen gaan met behulp van trillingen via de schedel naar
het gehoororgaan.

De grote ogen van de zeehond hebben een gevoelig netvlies met een reflecterende
laag erachter. De oogbol is groot en rond en het hoornvlies is vlak. Dit heeft tot gevolg, dat
de zeehond onder water een duidelijk zicht heeft en dat hij boven water alles wazig ziet.

De nek is niet of moeilijk te zien bij de zeehond. Dit komt omdat het dier zijn nek
helemaal kan intrekken of juist ver naar voren kan strekken.

De zeehond heeft een sterk gebit van 32 tanden en kiezen die hij gebruikt om vis
mee te doden. Hij gebruikt zijn tanden nooit om mee te kauwen. Wel om de vis in stukken
te scheuren of om de kop eraf te bijten alvorens hij de vis doorslikt. De leeftijd van een zeehond kan bepaald worden door de jaarringen
in de wortel van een tand te tellen.

In tegenstelling tot dolfijnen heeft de zeehond een behaarde vacht. Deze is om uitdroging en beschadiging van de huid boven
water te voorkomen.

Onder zijn huid heeft een zeehond een dikke speklaag van zo'n 3 tot 5 centimeter
dik. Deze speklaag biedt bescherming tegen het koude water waarin de zeehonden leven.
Op plaatsen waar geen speklaag zit, bijvoorbeeld bij de flippers, doen zeehonden op een
bijzondere manier aan warmtebesparing: de aderen die het bloed naar de flippers voeren,
zijn nauw verstrengeld met de aderen die het bloed vanuit de flippers terug naar het lichaam
voeren. Het bloed dat de flippers instroomt staat zijn warmte grotendeels af aan het bloed
dat vanuit de flippers komt terugstroomt. Hierdoor blijft de lichaamstemperatuur onder alle
omstandigheden 37 graden. De flippers worden ook gebruikt om in de zomer warmte af te
voeren.

Zeehonden moeten bij hun speurtocht naar voedsel soms diep duiken en dan zorgt
de zware huid opnieuw voor   bescherming. De vitale organen zijn er veilig in opgeborgen,
want ze zijn nauwelijks samen te drukken.
Maar er zijn ook andere kwaliteiten dan
alleen een met spek gepantserde huid nodig
om bij extreme omstandigheden te kunnen
overleven. Hoe lost een zeehond het gevaar
van de altijd dreigende caissonziekte op?
Mensen die diep duiken en terugkeren naar
de oppervlakte moeten geruime tijd onder
water pauzeren om de afnemende druk
geleidelijk op te vangen. Anders zou het
stikstof in het bloed ons kunnen vergiftigen.

Zeehonden weten wel raad met dit probleem. De zeehond heeft bijna twee keer zoveel bloed als een mens met hetzelfde
lichaamsgewicht. Dit bloed is zo samengesteld, dat het 4 keer zoveel zuurstof kan opnemen als de mens. Als de zeehond onder water is,
wordt het zuurstof alleen afgevoerd naar de vitale delen zoals het hart en andere spieren, de hersenen en de longen. Andere delen van het
lichaam worden dan tijdelijk afgesloten, zodat het lichaam zuurstof kan sparen. Zo kan de zeehond langer onder water blijven. Daarnaast,
wordt zuurstof gespaard doordat de hartslag onder water maar enkele slagen per minuut is, terwijl het boven water 75 tot 120 keer per
minuut slaat.

Als het dier opstijgt vanuit de duistere diepte, zit er vrijwel geen lucht in zijn lichaam, zodat het gevaar van de caissonziekte niet
aanwezig is. Wel kan hij uitgeput zijn, want zo'n tochtje naar de bodem van de zee op 60 tot 100 meter onder de waterspiegel vergt, zelfs
als je zo goed uitgerust bent, een enorme krachtsinspanning. Afhankelijk van de diepte van de duik en de tijd die de zeehond onder water
is, moet hij als hij bovenkomt een bepaalde tijd herstellen. Dit kan soms vele minuten duren.

 



De zeehond - De verspreiding
In het waddengebied leeft voornamelijk de gewone zeehond. De grijze zeehond komt ook voor in dit gebied, maar in mindere mate.
Andere zeehonden komen, op een verdwaalde uitzondering na, niet voor in de Waddenzee. Verder komt in het Noordzeegebied de
gewone zeehond voor rond de Schotse eilanden, in de Wash, langs de Franse en Belgische kust, in het Skagerrak en langs de zuidkant
van Noorwegen. Grijze zeehonden leven vooral rond de Schotse eilanden, langs de Britse oostkust en in Cornwall.

Wereldwijd komt de gewone zeehond ook voor rondom IJsland en Groenland, aan de Oostkust én Westkust van Canada en de
Verenigde Staten en langs de Noorse en Zweedse kust.

De grijze zeehond is wereldwijd nog te vinden aan de oostkust van Canada en de Verenigde Staten, rondom IJsland en
Groenland en ook langs de Noorse en Zweedse kust. Maar de grijze zeehond heeft een veel kleiner leefgebied dan de gewone zeehond.

 
De verspreiding van de gewone zeehond in het Noordzeegebied en
wereldwijd

 
De verspreiding van de grijze zeehond in het Noordzeegebied en wereldwijd

In 1989 werd het laagste aantal gewone zeehonden geteld in
het gehele waddengebied; 4000 stuks. In 1999 waren dit er
15.200, waarvan 2150 in Denemarken, 5850 in
Schleswig-Holstein (Duitsland), 4800 in Niedersachsen
(Duitsland) en 2400 in Nederland. Deze aantallen zijn
inclusief de 3110 pups die geboren zijn.

In het Nederlandse waddengebied leeft een grote populatie
gewone zeehonden samen met een veel kleinere populatie
grijze zeehonden van ongeveer 550 
Aantal zeehonden in de waddenzee sinds 1975
dieren. De grijze zeehond is vooral in de buurt van Vlieland
te vinden en dan met name op de zandbank de Richel ten
zuiden van dit eiland.

De 'Nederlandse' zeehonden zijn rond alle
waddeneilanden te vinden, maar vooral rond
Schiermonnikenoog, Rottumerplaat en de kust van Groningen zoals op het kaartje hieronder te zien is.

In 1995 telde men in het Nederlandse deel van de waddenzee 1410
exemplaren van de gewone zeehond. In 1999 waren dat er al 2400, in 2000 3330 en in 2001 werden er 3595 gewone zeehonden geteld.
Daarnaast kwamen er in 1995 ruim 300 grijze zeehonden voor in ons deel van de waddenzee. In 1990 waren dat er 550.

De RUG (Rijksuniversiteit Groningen) heeft onderzoek gedaan waarbij zeehonden werden voorzien
van zenders. Uit dit onderzoek bleek dat bij vliegtuigtellingen, waarbij alleen de op de zandplaten
aanwezige dieren worden geteld, maar circa tweederde van het totale aantal zeehonden daadwerkelijk
geteld werd. Eenderde bevindt zich tijdens de telling onder water. Dit zou betekenen dat er in 2001 5393



gewone zeehonden waren.

 



De zeehond - De familie
Zeehonden zijn gewervelde dieren en behoren onder de hoofdafdeling vertebraten (gewervelden). Ze behoren verder tot de
klasse mammalia of zoogdieren, omdat ze hun jongen zogen.

Zeehonden komen overal in de wereld voor. Voornamelijk in pool-, subpool- en gematigde wateren. Ze behoren tot
de familie Pinnipedia of vinpotige zeeroofdieren. Deze familie heeft drie ondersoorten; de Otariidae (de geoorde
zeehonden), de Odobenidae (de walrus) en de Phocidae; de robachtigen (oorloze of echte zeehonden).

 De robachtigen zijn weer onder te verdelen in twee subfamilies; de Phocinae (10 soorten), die vooral in het arctisch
en subarctisch gebied leven, en de Monachinae (9 soorten), die rond de zuidpool leven. De 19 soorten zijn:

Phocinae Monachinae
Ringelrob Caraïbische Monniksrob
Bandrob Wedell zeehond
Largha zeehond Mediterrane Monniksrob
Klapmuts Zeeluipaard
Kaspische Monniksrob Zuidelijke zeeolifant
Baardrob Hawaiïaanse Monniksrob
Zadelrob Krillrob
Baikalrob Noordelijke zeeolifant
Gewone zeehond Ross zeehond
Grijze zeehond  

De gewone zeehond (Phoca vitulina) en de grijze zeehond (Halichoerus grypus) zullen verder worden belicht op deze site.

 



EcoMare (vervolg)
Het EcoMare van nu is een groot complex met verschillende buitenbassins en ook een groot binnenbassin (verboden voor
bezoekers) met gescheiden ruimtes, zodat zieke zeehonden elkaar niet kunnen besmetten. Ook is er nog een heel
museumgedeelte en opvang voor vogels.

Er lopen zo�n 13 dierenverzorgers rond, die in de diertechnische dienst zijn. Dit betekent dat ze meer van de techniek
af moeten weten dan van het dieren verzorgen. Het verzorgen leer je vanzelf wel, zoals Rens van den Zwaag zelf ook heeft
ondervonden. Hij is nu al 19 jaar in dienst bij EcoMare. Ironisch is, dat Rens vroeger visser was en bepaald niet blij was met
de zeehonden. Door een slechte rug moest hij echter stoppen bij de visserij. Hij is bij EcoMare gekomen door een vriend van
hem en het werk is hem goed bevallen en hij vindt het nog steeds leuk om te doen. Dit komt, zoals hij zelf zegt, door de
grote afwisseling van het werk.

Naast zeehonden worden er de afgelopen 25 jaar ook zeevogels opgevangen. Jaarlijks komen er zo�n 200 tot 300
olieslachtoffers binnen. Deze vogels kunnen niet meer duiken of drijven omdat de olie zorgt voor lekken in hun verenkleed.
Door de olie klitten de veren bij elkaar, zodat het water tot op de huid kan doordringen. Meestal krijgt een olieslachtoffer
dan ook te maken met onderkoeling. De oorzaak kan gezocht worden bij de booreilanden in de Waddenzee.

Er worden verschillende soorten zeehonden opgevangen in EcoMare.
Voornamelijk de gewone zeehond en de �niet zo veel voorkomende� grijze
zeehond. Heel af en toe komt er wel een andere, verdwaalde soort zeehond in de
opvang terecht, maar omdat alleen de gewone en de grijze zeehond in de
Waddenzee voorkomen en dus geen andere soort, gebeurt dit bijna nooit.

Niet elke zeehond wordt opgevangen. Meestal is er telefonisch contact
tussen de vinder van de zeehond en EcoMare, waarna er op de locatie van de
zeehond wordt bepaald of het dier meegenomen wordt naar het centrum of niet.
Dit hangt van de situatie af. Soms, als er een huiler gevonden wordt, komt de
moeder even later haar jong weer ophalen en soms, als men denkt dat er een
gewonde zeehond op het strand ligt, ligt hij gewoon even uit te rusten en trekt
hij zich niets aan van alle mensen op het strand. Dode dieren die zijn
aangespoeld of zijn gestorven in het centrum, gaan in een grote diepvries en de regering besluit wat er mee gedaan wordt.

  



EcoMare (vervolg)
Huilers die meestal rond juni en juli worden binnengebracht, krijgen
multimelk gevoerd. Dit lijkt het meest op de melk van de moederzeehond.
Als de zeehondjes wat ouder zijn, gaan ze langzaam over op vis. Het
liefst haring. Zeehonden die nu (eind juli, begin augustus) binnengebracht
worden, krijgen gelijk haring.

De meeste ziektes waaraan de binnen gebrachte zeehonden lijden,
zijn meestal niet zo erg en makkelijk te genezen door middel van
medicijnen. Zeehonden die lijden aan de eens zo gevreesde longwormen,
zijn met één injectie te genezen.

Tijdens hun verblijf wordt er bij de zeehonden een zendertje onder
de huid geplaatst en krijgen ze inentingen tegen het zeehondenvirus. De
zeehonden die sterk genoeg zijn, worden in december weer terug gezet in

de vrije natuur. Degene, waarvan gedacht wordt dat ze het nog niet aankunnen, blijven nog een jaartje. Het grootste gedeelte
gaat echter terug de vrije natuur in, waarin zo�n 85% het zeker overleefd.

De zeehonden in de Waddenzee worden natuurlijk ook geteld. Vroeger ging dat nog per vliegtuig en werd er met het
oog geteld. Dat kon nog, want het waren er niet zoveel. Nu maken ze luchtfoto�s, want de populatie is te groot geworden om
alle zeehonden met de hand te tellen. En dan wordt er alsnog zo�n 20 tot 30 procent niet geteld!

Het aantal jonge zeehonden klopt wel redelijk, want de geboorte vind altijd plaats op een zandbank of een ander stuk
grond. en dit is duidelijk waarneembaar vanuit de lucht of vanaf een boot.

EcoMare heeft een nauw samenwerkingsverband met Alterra-Texel, een onderzoekscentrum dat zich bezighoudt met
het leven in zee. Zo heeft EcoMare acht zeehonden laten meedoen aan een onderzoek voor een geneesmiddel voor het
zeehondenvirus.

Nu het zo goed gaat met de zeehond, is de opvang niet echt meer nodig. Hij redt het wel op eigen kracht, dat is de instelling
van EcoMare.

Daarin verschilt EcoMare met andere opvangcentra zoals Pieterburen. Pieterburen verzorgt elke zeehond die
binnengebracht wordt en halen ook elke zeehond op. En elke zeehond die beter is, wordt weer vrijgelaten. Doordat
Pieterburen zoveel zeehonden opvangt kan de populatie verzwakken. Ze willen er gewoon teveel redden, aldus Ecomare.

  



EcoMare (vervolg)
EcoMare heeft een vaste groep zeehonden van 24 stuks. Deze

zeehonden zullen ook nooit vrijgelaten worden. Bovendien hecht
EcoMare groot belang aan de educatie. Tijdens het voeden wordt er veel
uitgelegd over de zeehond. Ook heeft EcoMare een heel museumgedeelte,
waarin veel duidelijk gemaakt wordt. En EcoMare is het enige
opvangcentrum waar in gevangenschap geboren jongen vrijgelaten
mogen worden. Zeehondenjongen die in bijvoorbeeld een dierentuin zijn
geboren, of overgeplaatst, zou niet meer de natuur in mogen, vanwege
bepaalde virussen die dan verspreidt kunnen worden.

Ook voor het
zeehondenvirus hoeft de
zeehond niet echt te vrezen.

Natuurlijk gaan er veel zeehonden dood. Verwacht wordt, dat de helft het niet
zal redden. Dat lijkt veel, maar als je bedenkt dat het aantal zeehonden nu
geschat wordt op zo'n 5000 exemplaren en er dus 2500 overblijven, valt het nog
wel mee. Er waren er ooit nog maar 500…

In één maand zijn er zo'n 38 zieke gewone zeehonden opgehaald. Soms
zelfs twee per dag. Dit lijkt veel, maar van de 5000 zeehonden in de Waddenzee,
zijn er maar zo'n 250 opgevangen. Dit is ook het grote probleem volgens van
den Zwaag. Mensen krijgen meestal maar één getal te horen en dat getal lijkt
groot, maar is relatief klein. Daarom hoeven we, volgens hem, geen medelijden
te hebben met de zeehonden.

Survival of the fittest, de wet van Darwin. De zeehonden die de ziekte overleven, zullen de sterkste zijn en zullen het
daarom nog beter doen in de natuur dan voorheen. EcoMare steunt dit idee, in tegenstelling met Pieterburen, die het liefst
elke zeehond redt.

Er werd verondersteld dat de zeehonden sinds 1988, het rampjaar, antistoffen hadden aangemaakt tegen de
zeehondenziekte. Hoe kan het dan dat deze ziekte dan toch is uitgebroken?

De theorie van de antistoffen is volgens van den Zwaag niet waar te maken. Bovendien neemt de antistof af met de
jaren en het virus muteert natuurlijk ook. Vooral na een periode van 14 jaar.

  



EcoMare (vervolg)
Het virus komt waarschijnlijk van de Noordpool. Daar is het van het vogeleiland door Klapmutsen, een

zeehondensoort, op de een of andere manier in de Waddenzee terechtgekomen. De ziekte heeft zich nog niet voorgedaan in
de Noordzee. Hoe het dan in de Waddenzee heeft weten door te dringen, is onbekend.

Bijzonder is ook, dat alleen de gewone zeehond echt ziek wordt. Andere soorten, zoals de grijze zeehond schijnen
niet vatbaar te zijn voor het virus.

Niet alleen zeehonden kunnen het virus met zich meedragen, ook honden en vossen zijn er gevoelig voor. Alleen
worden deze beesten er niet zo snel ziek van. Het overdragen van het virus kan alleen al door aanraking.

De symptomen van de zeehondenziekte zijn longontsteking, kortademigheid, en de zeehond lijkt helemaal afwezig,
als in een trance. EcoMare kiest er bewust voor de met het virus besmette dieren niet te behandelen. Door de medicijnen
stellen ze de dood van de dieren alleen maar uit. De zeehonden moeten zo dus onnodig lijden. Misschien dat er een paar het
wel zouden redden door medicijnen, antibiotica bijvoorbeeld. Dit is dan om de bijwerkingen, zoals longontsteking, tegen te
gaan. Maar het merendeel zal uiteindelijk toch sterven. Meestal slaat de dood al na 10 of 14 dagen na besmetting met het
virus toe. Er zijn ook al gevallen bekend van zeehonden die na één dag al dood gaan.

Er zijn natuurlijk nog meer oorzaken te noemen voor de dood van
zeehonden. De grootste oorzaak zijn wij, de mens. Door onze vervuiling
is het ook een tijd heel slecht gegaan met de zeehond. Door die
achteruitgang zijn wij wel gaan beseffen dat we teveel giftige stoffen, met
de gevaarlijkste stof PCB, dumpen in de Waddenzee. En dit is dan ook
met de jaren vreselijk afgenomen. Maar nog wordt er teveel gif geloosd.

Er is uit onderzoek gebleken dat zeehonden meer dan de helft
meer jongen krijgen als ze vis eten van EcoMare dan als ze vis eten uit de
Waddenzee.

Er worden nu ongeveer 1000 zeehonden geboren waarvan 40%
doodgaat. Dan hou je er 600 over. Dit zijn er nogsteeds heel veel. De
populatie groeit weer. Misschien zelfs te hard. Er is geen nood meer om

ze op te vangen. De zeehond mag weer dood gaan.

  



De zeehond
Iedereen weet wel wat een zeehond is. Zo'n lief beestje met een ronde kop, en grote ogen die je met alle onschuld in de
wereld aankijken. Maar natuurlijk is er veel meer te vertellen over deze fantastische beesten.

de familie●   

de verspreiding●   

de lichaamsbouw●   

de voortbeweging●   

de voortplanting●   

de gewone zeehond●   

de grijze zeehond●   

de toekomst●   

  



Inleiding
Iedereen heeft wel eens een zeehondje gezien, al is het in de dierentuin, in EcoMare of in zeehondenchrèche Pieterburen.
Maar ook in onze eigen Waddenzee kan je ze elke dag waarnemen. Zo�n vijftien jaar geleden had niemand dat eigenlijk
verwacht. Na een virusepidemie in 1988 waren er nog maar weinig zeehonden over en men was bang dat de zeehond
voorgoed uit de Waddenzee zou verdwijnen. De twee belangrijkste opvangcentra in Nederland, EcoMare en Pieterburen,
hebben toen hard hun best gedaan om de zeehond te helpen.

De zeehonden zijn goed geholpen en de overgebleven populatie is uitgegroeid tot een grote, sterke, maar vooral een
gezonde populatie. Toch worden er nog steeds zeehonden opgevangen, terwijl het juist zo goed gaat met dit dier. Heeft de
opvang eigenlijk nog wel nut?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, hebben we naar een aantal aspecten
gekeken die betrekking hebben op de zeehond. Informatie over de zeehond en
zijn leefgebied, de bedreigingen waar de zeehond mee te maken heeft gehad
en waar hij nu mee te maken heeft, het verloop van de populatiegrootte en de
invloed van de opvang op deze populatie komen dan ook in dit
profielwerkstuk voor.

Ook de nieuwe uitbraak van het zeehondenvirus, dat dit jaar (2002)
weer teruggekomen is, wordt behandeld. Hierbij kijken we, of het opvangen
van de besmette zeehonden nog zin heeft, of dat we de natuur zijn eigen gang
moeten laten gaan. Om op dit punt een duidelijker beeld te vormen, hebben we
ook de meningen van EcoMare en Pieterburen erbij gehaald. En aan de hand

van deze meningen konden we ook onze eigen mening vormen. Wat deze mening precies is, zal verder in het werkstuk
duidelijk worden.

Natuurlijk hebben we niet alleen maar informatie opgezocht en bestudeert. We hebben ook een bezoek gebracht aan
EcoMare, waar we een afspraak hadden met Rens van den Zwaag. Hij heeft vele vragen voor ons beantwoord. Ook vragen
die niet in boeken terug te vinden zijn. Van hem hebben we ook heel duidelijk het standpunt van EcoMare over de opvang te
horen gekregen.

We zijn niet naar Pieterburen geweest, omdat het standpunt van hun heel duidelijk gemaakt wordt door middel van
de media; bijvoorbeeld op televisie, in interviews met Lenie 't Hart, het gezicht en tevens directrice van Pieterburen. Ook
hadden wij heel veel boeken en informatie over Pieterburen gevonden, omdat dit zeehondenopvangcentrum toch veelal
gericht is op de publiciteit. Er is dus al veel bekend over dit centrum.

Wij wensen de lezer van dit profielwerkstuk (deze site) veel leesplezier en hopen dat hij/zij er veel van op steekt.

  



De zeehondenpopulatie - Andere bedreigingen
Naast de jacht, de vervuiling en het zeehondenvirus zijn er ook nog een stel andere bedreigingen voor zeehonden. Zo
kunnen we denken aan ziektes, zoals parasieten. Een veel voorkomend voorbeeld van een parasiet is de longworm. Bij de
zeehond kunnen twee soorten longwormen voor, de grote longworm (Otostrongylus circumlitus) en de kleine longworm
(Parafilaroides gymnurus). De longwormen veroorzaken ernstige ontstekingenen in de longen en kan, naast een verminderde
longfunctie, ook een longbloeding veroorzaken met dodelijke gevolgen. Gelukkig zijn de meeste parasieten makkelijk te
behandelen met injecties.

Een andere bedreiging, geheel veroorzaakt door de mens, is de fuik.
Fuiken zijn speciale netten waarmee vis wordt gevangen op het wad. De vis die in
een fuik is gezwommen vormt een aantrekkelijke buit voor een zeehond. Maar
eenmaal in de fuik kan de zeehond er niet meer uit en verdrinkt hij. Daarom is een
zogenaamde keerwant sinds 1994 in Nederland verplicht. De keerwant is een
grootmazig net in de keel van de fuik, waar de paling wel door heen kan, maar
een zeehond niet. Toch verdrinken er nog altijd zeehonden in de fuiken.

Ook verstoring van het leefgebied is een bedreiging voor de zeehond.
Vooral in de zomer, als de jongen worden geboren, vormen de wadtoeristen en
militairen een bedreiging voor de zeehonden. Er zijn zelfs mensen die hun hond
uitlaten of fietsen op zandplaten! Door de verstoring kunnen de zeehonden niet lang genoeg, of helemaal niet, op de
zandplaten rusten en zogen. Uiteindelijk zal al de drukte dus effect hebben op de groei van de populatie, deze zal dan
langzaam afnemen.

 



De zeehondenpopulatie - Het virus (vervolg)
Het virus heeft flink huisgehouden in de gewone zeehondenpopulatie. Dit komt mede doordat het immuunsysteem van vele
dieren was verzwakt door vervuiling van het zeewater. Van de 1200 zeehonden in het Nederlandse deel van de Waddenzee
stierf er in drie maanden zestig procent. Er bleven nog maar 500 exemplaren over en de angst was groot dat de zeehond uit
de Waddenzee zou verdwijnen. Maar niets bleek minder waar.

In de zomer van 1989 zijn vrij veel jonge zeehonden geboren. In het najaar werden er alweer 535 gewone zeehonden
geteld en in 1990 werden er 562 geteld. Daarmee kwam het herstel van de populatie snel op gang. Dit komt ook mede door
de opvang. Als het kon, werden gestrande dieren geholpen en werden ze gezond teruggezet.

In de periode van augustus tot en met november 1998 strandden er mee zeehondenpups dan normaal op de Belgische
kust. Het bleek om een virusepidemie te gaan aan de Engelse oostkust. Dit had verder geen effect op de zeehondenpopulatie
in de Waddenzee.

In 1999 werden er alweer 2400 gewone zeehonden geteld. Het herstel ging veel sneller dan men had gedacht, het
virus betekende een strenge, natuurlijk selectie: alleen bijzonder vitale dieren, met een hoge weerstand konden overleven.
Daardoor is de populatie een stuk sterker geworden.

Begin 2002 was de populatie gegroeid naar zo'n 6000 gewone zeehonden in de Waddenzee. Het zag er allemaal
voorspoedig uit; tellingen wezen uit dat de populatie goed groeide en dat er meer jongen werden geboren dan normaal. Maar
in juni stranden zieke zeehonden weer massaal aan. Het virus bleek nog een keer toe te slaan, echter niet zo erg als de
epidemie uit 1988. De epidemie lijkt inmiddels over zijn hoogste punt heen te zijn en heeft iets minder dan de helft van de
gewone zeehondenpopulatie gedood (zie ook de recente gebeurtenissen). Voorspeld wordt dat de populatie over zes/zeven
jaar weer op het niveau is van begin 2002.

 



De zeehondenpopulatie - Het virus
De gewone zeehondenpopulatie was weer langzaam aan het herstellen, maar werd nog een keer getroffen. Dit keer door een
ziekte. In 1988 sloeg het nog onbekende virus genadeloos toe. Bijna 65 procent van de gewone zeehondenpopulatie overleed
door de gevolgen van het Phocine distemper virus. Opmerkelijk is dat alleen de gewone zeehond ziek wordt van het virus.
Andere zeehonden, zoals de grijze zeehond, worden na   infectie alleen drager van het virus. Een theorie is dat zo het virus

ook via enkele zadelrobben uit het Deense
waddengebied Skagerak in de Nederlandse Waddenzee
terecht is gekomen.

Het zeehondenvirus, het Phocine distemper
virus (PDV), uit 1988 bleek een 'nieuw' paramyxovirus
te zijn, verwant aan het hondenziektevirus.
Paramyxovirussen zijn een familie van grote
RNA-virussen met een mantel. Er zijn drie erkende
geslachten; het paramyxovirus (variant a), het
morbillivirus (variant b) en het pneumovirus (variant
c). Het zeehondenvirus behoort tot variant b en is dus
een morbillivirus. Andere voorbeelden van

morbillivirussen zijn het mazelenvirus en het pestvirus.
Een RNA-virus hecht zich aan een gastheercel en dringt binnen. Vervolgens vindt er fusie van geïnfecteerde cellen

plaats, waardoor het virus zich uit kan breiden. Het phocine distemper virus is zeer besmettelijk en tast het immuunsysteem
van zeehonden aan. Het kan worden overgedragen door hoesten en heeft een incubatietijd van 10 tot 14 dagen. De meeste
besmette dieren overlijden aan de ziekte of aan de gevolgen daarvan (bijvoorbeeld longontsteking). De duidelijkste
symptomen van het zeehondenvirus zijn longontsteking, kortademigheid, en de zeehond lijkt in een trance te zijn.

Zoals mensen dat doen bij de mazelen, ontwikkelen zeehonden antistoffen tegen het virus. Deze zijn tijdens
onderzoek aangetoond, maar onduidelijk is of ze dan ook daadwerkelijk helpen, het immuunsysteem wordt immers
aangetast door het virus. Bovendien wordt het aantal antistoffen met de jaren minder. Een tweede uitbraak, begin dit jaar,
heeft zo ook zijn sporen achtergelaten in de populatie. Dit kan gedeeltelijk te wijten zijn aan het feit dat RNA-virussen
continu veranderen om te overleven.

 



De zeehondenpopulatie - De vervuiling (vervolg)
PCB's hebben niet alleen effect op zeeorganismen. In 1980 werd er een verkoopverbod op de gevangen paling ingevoerd,
omdat het PCB-gehalte veel hoger lag dan het toegestane gehalte. Ook in moedermelk van mensen zit een kleine
hoeveelheid PCB; daardoor krijgt een baby gemiddeld per dag negen keer zo veel van deze stof binnen als de Wereld
Gezondheidsdient WHO als norm hanteert. Aanwijzingen dat een baby hierdoor ziek kan worden zijn tot op heden niet
bekend.

Toen men doorkreeg dat de PCB's een grote bedreiging zijn voor
het milieu werd afgesproken dat de aanvoer van PCB's naar de
Noordzee geheel zou worden gestopt en dat maatregelen zouden
worden genomen om de stoffen uitgebannen en vernietigd te
hebben in 1995. Het uiterste tijdslimiet werd 1999. Ook
Nederland zette zijn beste beentje voor en zorgde dat
PCB-houdende koelvloeistoffen en PCB-bevattende
transformaten en condensatoren met 90 procent terug liep.
Tevens kan sinds 1988 PCB-houdend vloeibaar afval vernietigd
worden bij de Afvalverwerking Rijnmond.

Door de vervuiling werden er minder zeehonden geboren.
Hieruit volgt dat midden jaren 70 de gewone
zeehondenpopulatie zijn dieptepunt behaalde, er waren nog maar
500 exemplaren over. Daarna groeide de populatie weer
langzaam tot ongeveer 1000 dieren in 1987. Die groei komt door het in 1975 ingestelde jachtverbod in Duitsland (waardoor
dieren immigreerden van het Duitse naar het Nederlands wad) en in de jaren 70 kwam de zeehondenopvang van de grond.

 



De zeehondenpopulatie - De vervuiling (vervolg)
PCB's zijn uitermate giftig voor gewone en grijze zeehonden. De concentratie PCB's stapelt zich namelijk op in de
natuurlijke voedselketens (via vetweefsels). Zo krijgt bijvoorbeeld een pier (slibeter) een deel van de PCB's binnen, de
platvis die de pier eet krijgt de PCB's van alle pieren die hij eet naar binnen en zo krijgt de zeehond ook alle PCB's van de
platvissen (en van alle pieren) die hij eet naar binnen. Zeehonden kunnen op die manier zo vergiftigd raken dat dode
exemplaren moeten worden behandeld als chemisch afval!

Het meest opvallende effect is dat de vruchtbaarheid van de dieren onder invloed van PCB's afneemt. PCB's
verstoren namelijk de hormoonhuishouding, doordat ze de werking van het vrouwelijke hormoon oestrogeen nabootsen (of
de werking van het mannelijk hormoon testosteron blokkeren).

PCB's hebben niet alleen invloed om de vruchtbaarheid van een zeehond. PCB's kunnen zich ook hechten aan de
bindingsplaats van het schildklierhormoon thyroxine. Hierdoor kan thyroxine zich niet meer binden op die plaats, maar die
plaats wordt wel opgevuld. Daardoor denkt de hypofyse, via het SSH (schildklier stimulerend hormoon), dat er genoeg
thyroxine in de cellen aanwezig is, waardoor de aanmaak van het hormoon wordt verminderd/ wordt stopgezet. Als de
aanmaak van thyroxine wordt verminderd en er in werkelijkheid geen thyroxine aanwezig is in de cellen, gaat het dus mis.
Thyroxine stimuleert dissimilatie, deze functie gaat dus verloren; de stofwisseling zal dus veel moeilijker worden.

Ook kunnen er door PCB's bij hele jonge dieren problemen ontstaan bij de groei van onder andere het centrale
zenuwstelsel. Daarnaast is het mogelijk dat jonge dieren door de schadelijke stoffen een verminderde weerstand tegen
parasieten krijgen, hun immuunsysteem kan al door kleine hoeveelheden aangetast worden. Een verzwakte zeehond wordt
hierdoor alleen nog maar zieker.

PCB's hebben dus effect op het neurale, hormonale en immunologische systeem van een zeehond.

 



De zeehondenpopulatie - De vervuiling
Van 1962 tot 1965 leefde de gewone zeehondenpopulatie weer een beetje op. Maar na de jacht kwam er een tweede grote
bedreiging, die voornamelijk werd veroorzaakt door de vervuiling van het zeewater. Met name organische
chloorverbindingen, waaronder PCB's, CFK's en chloorparaffine, zijn een grote bedreiging en uitermate giftig voor alle
zeeorganismen.

Polychloorbifenyl (PCB) is de verzamelnaam voor een groep van 209 verschillende chemische stoffen. Ze lossen
goed op in vetten en slecht in water. PCB's worden onder andere toegepast als smeerolie en als weekmaker in kunststoffen,
verf, inkt, lak en lijm en als insecticiden. PCB's komen van nature niet voor in de zee. Het meest gebruikte PCB is
hexachloorbenzeen (HCB).

Er zijn verschillende manieren
waarop PCB's in het zeewater terecht
kunnen komen: via de lucht
(atmosferische depositie), via rivieren,
via ongelukken en via chemische
bedrijven die PCB's lozen als
onbedoeld bijproduct op rivieren en
andere wateren. Bij het laatste geval
moet genoemd worden dat PCB's zich
hechten aan grond en slip, daarom is
de uit de jaren 80 bekende
baggerinspectie dus ook een vervuiler!
Een voorbeeld van een ongeluk op zee
is het ongeluk bij het
productieplatform Piper Alpha waar
veel PCB's in de zee zijn
terechtgekomen. Al met al wordt er

geschat dat slechts één procent van alle geproduceerde PCB's in het milieu terecht is gekomen.

 



De zeehondenpopulatie - De jacht
Vanaf begin vorige eeuw is de jacht op zeezoogdieren, waaronder ook zeehonden, toegenomen. In de jaren 50 begon dit zijn
tol te eisen voor de gewone zeehondenpopulatie. Per jaar werden er 500 tot 600 dieren afgeschoten omdat men dacht dat de
zeehond een ernstige concurrent van de vissers was. Ze werden beschouwd als schadelijke dieren: ze beschadigden de netten
en kaapten de vis voor de neus van de beroepsvissers weg. Het tegendeel was echter waar; er was vis voor 14.000
zeehonden terwijl de populatie 3000 zeehonden bedroeg. Daar was men echter niet in geïnteresseerd, jagers kregen immers
geld voor het afschieten.

Tevens nam vanaf begin jaren 50 de
belangstelling voor het bont van de dieren toe, met
name in de modewereld. Vrijwel alle jongen werden
gedood voor hun vacht.

Het aantal zeehonden was begin jaren 60
drastisch gedaald. Er moest dus ingegrepen worden
om de populatie te redden. In 1962 werd de jacht op
zeehonden in Nederland verboden. Er waren toen nog
ongeveer 1100 zeehonden in de Waddenzee over. Het
herstel kon dus beginnen, maar door verschillende
bedreigingen duurde dit niet lang...

Pas in 1972 werd het jachtverbod ook in
Denemarken en Duitsland ingevoerd. Nota bene:
begin 1999 zei de voorzitter van de Nederlandse
Vissersbond dat, vanwege de groei van het aantal
zeehonden, het nodig kan zijn dat in de toekomst
weer zeehonden worden afgeschoten! Volgens de

bond zouden met name watersporters en (beroeps-)vissers om dergelijke maatregelen gaan vragen.

 



De zeehondenpopulatie - De populatie
De zeehondenpopulatie in de Waddenzee heeft door de jaren heen zijn
ups en downs gehad. Als je naar de populatiegrafiek van de gewone
zeehond hieronder kijkt dan zien we drie duidelijke dalen. De eerste
heeft te maken met de jacht op zeehonden, de tweede met
milieuvervuiling en de derde met het zeehondenvirus. Globaal gezien
zijn er dus drie grote bedreigingen geweest in het verleden. Eén van
deze bedreigingen, het virus, is begin dit jaar teruggekeerd.

Naast de gewone zeehonden leven er ook grijze zeehonden in de
Waddenzee. Uit onderzoek is gebleken dat heel vroeger de grijze
zeehond meer voorkwam dan de gewone zeehond. Dat is nu precies
andersom!   Dit komt doordat de grijze zeehond vanaf de

Middeleeuwen al werd uitgeroeid.
Omstreeks 1980 kwam de grijze zeehond terug naar de

Waddenzee. Vanaf dat moment steeg het aantal waarnemingen langs
de Nederlandse kust en in de Waddenzee vrijwel onmiddellijk. In de
afgelopen jaren groeide de populatie telkens met gemiddeld 40
exemplaren.

Voor het aantal grijze zeehonden is de grafiek hiernaast van
toepassing.
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De zeehondenopvang - Hoe relevant is de opvang? (vervolg)
Toch zijn er nog andere factoren die meetellen in deze discussie. Zoals de industrie, de recreatie of rustverstoring, de
visserij, dierbeschermers en natuurbeschermingsorganisaties. Alterra voegt zich niet bij deze discussie, maar zorgt door
wetenschappelijk onderzoek dat feiten en risico's in beeld komen.

Moeten we, met het oog op het welzijn van de zeehond, misschien toch de opvang behouden? Zeehondencrèche
Pieterburen denkt van wel. Elke geredde zeehond is er één en volgens hen is de overlevingskans van een uitgezette zeehond
zodanig groot, dat het geen nadeel zal brengen voor de populatie.

Voor Pieterburen weegt het belang van dierenwelzijn zwaar in een verantwoorde maatschappij. En ze hebben een
groot deel van de Nederlandse bevolking achter zich. De meeste mensen schilderen de zeehond af als een zielig beestje dat
geen overlevingskans heeft zonder opvang. Deze mensen zijn echter niet goed geïnformeerd. De zeehond heeft wel degelijk
overlevingskansen en deze overlevingskansen worden alleen maar kleiner door de opvang. De opgevangen dieren zijn
meestal de zwakkere dieren in de populatie. Als deze dieren weer terugkomen in de populatie en zich voort gaan planten,
zijn de jongen meestal ook zwakker dan de jongen van gezonde dieren.

Natuurlijk is het niet zo dat geen enkel dier een goede overlevingskans heeft na het uitzetten. Sommige dieren hebben
echt hulp nodig omdat ze vast zitten in netten, of besmeurt zijn in olie. Dit zijn situaties waarin de zeehond niet perse tot de
zwakste zeehonden behoort. Nog zo'n situatie kan ontstaan als er verzwakte zeehonden in ons waddengebied voorkomen die
hier niet thuis horen. Zoals bijvoorbeeld de zadelrobben. Deze zijn een aantal jaren geleden massaal hierheen getrokken,
omdat de ijszee, waar zij veelvuldig voorkomen, door overbevissing geen voedsel meer bood. Deze dieren zijn, net als in de
andere genoemde gevallen, door de schuld van de mens zo verzwakt, dat ze wel opvang nodig hebben. Maar deze dieren
zullen het meestal wel goed doen als ze terug gezet worden in de populatie.

Om deze reden heeft het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij samen met andere deelnemers aan het
Zeehondenplatform gesteld dat maximaal 5 procent van de aanwezige populatie zou mogen worden opgevangen en weer
worden uitgezet. Hiermee wordt de populatie goed gehandhaafd en kan het zich weer vormen tot een grote en sterke
populatie. Misschien dat we ooit weer een populatie van 14.000 zeehonden zullen krijgen. Wie weet...

 



De zeehondenopvang - Hoe relevant is de opvang?
Moeten zieke zeehonden worden opgevangen of niet? Beleidsmakers, dierenbeschermers en wetenschappers hebben een
grote verantwoordelijkheid als het gaat om de toekomst van de zeehond in de Waddenzee. Menselijk ingrijpen in de vorm
van grootschalige opvang van zieke dieren, lijkt een ethische en humane wijze van optreden. Maar is dat wel zo? Om de
zeehond te beschermen, moeten we keuzes maken. Kiezen we voor het helpen van de zwakke dieren, of voor een sterke
populatie? Kiezen we voor het individu, of voor de soort?

Op dit moment is er een grote discussie op gang over de relevantie van de opvang. Deze discussie bestaat al een
tijdje, maar nu is het actueler dan ooit, vanwege het virus, dat nu al over zijn piek is. Een groot deel (bijna de helft) van de
populatie is gestorven, maar er zijn nog genoeg dieren over en de populatie verkeerd niet in gevaar. Zelfs als meer dan de
helft van de populatie het niet haalt, zullen er nog 2500 dieren over zijn. Dit is vijf keer zoveel als de populatie na de
epidemie van 1988.

De overheden van Nederland, Duitsland en Denemarken zijn het er feitelijk over eens dat de opvang op een zo laag
mogelijk pitje moet worden voortgezet. Vooral in Denemarken gaan ze vrij ver in het letterlijk uitvoeren van het beleid.
Zeehonden die daar aanspoelen worden gezien als de zwakste schakel en krijgen dan ook een spuitje. In Duitsland redden ze
ook zo min mogelijk dieren.

Ook in Nederland is dit beleid van kracht, maar de praktijk is anders. Dit blijkt met name uit de relatief grote
aantallen dieren die bij de zeehondencrèche Pieterburen worden binnengebracht.

EcoMare houdt zich wel aan het terughoudende beleid. Zij en Alterra-Texel zijn er net als Denemarken, Duitsland en
Engeland van overtuigd dat je de populatie geen goed doet door heel actief individuele zeehonden te redden, te verzorgen en
weer terug te sturen in de zee. Zij geloven in de natuurlijke selectie, dat inhoudt dat de zwakste dieren sterven en de sterkste
overleven. Daardoor zal de populatie als geheel een betere en zekere toekomst tegemoet gaat. Als je dan weer zwakke dieren
bij die populatie gaat voegen, kan dit leiden tot een veel kwetsbaardere populatie.

 



De zeehondenopvang - Pieterburen (vervolg)
De toekomst
Het is voor Lenie 't Hart duidelijk dat de toekomst van het waddengebied als rustgebied voor zeehonden hevig onder druk
zal komen te staan. Er zal een verdere toename van toeristische activiteiten zijn. Zeehondencrèche Pieterburen zal zich hier
zeker in verdiepen en proberen de rust in deze gebieden zo goed mogelijk te handhaven. Ook zal de crèche het
wetenschappelijk onderzoek gaan uitbreiden en uiteraard zal er veel hulp geboden worden aan dieren die het nodig hebben.

Zeehondencréche Pieterburen blijft de opvang van zeehonden in nood als prioriteit beschouwen. Dit is altijd al zo
geweest en zal ook altijd zo blijven. Pieterburen houdt het wetenschappelijk onderzoek ook als tweede prioriteit, maar gaat
hier wel meer geld aan besteden, zodat er ongeveer een gelijke waarde van het onderzoek aan de opvang is. Educatie blijft
op de derde plaats staan. De kern van dit verhaal ligt dus bij het feit dat Pieterburen de opvang het belangrijkst vindt, waar
EcoMare de prioriteit legt bij educatie.

Volgens 't Hart hebben wij de toekomst van de zeehond
zelf in handen. De één door donateur te worden, de ander door
vrijwillig medewerker te worden, een derde door zijn technische
of medische kennis ter beschikking te stellen. En natuurlijk zijn
er nog veel meer betrokkenen die hun steentje bijdragen. Al is
het maar door een spreekbeurt te houden. De zeehondencrèche is
duidelijk een centrum geworden waar iedereen bij betrokken kan
zijn.

Nu het virus weer is uitgebroken, moet er van dag tot dag
geleefd worden. Zoveel mogelijk zeehonden worden opgevangen
en geprobeerd te laten genezen. Maar het lijkt een race tegen de
klok. Wel wordt er naar uitgekeken naar het rapport over het
virus dat waarschijnlijk over een jaar wordt uitgegeven.
'Misschien kunnen ze ons straks iets leren'. Aldus 't Hart.
'Gelukkig heeft het virus zijn piek al bereikt en zal het hopelijk
snel beter gaan met de zeehond'.

 



De zeehondenopvang - Pieterburen (vervolg)
Om een beetje een indruk te krijgen van hoe het er in zeehondencrèche Pieterburen aan toe gaat, volgt hier een verslag van
zomaar een dag Pieterburen:

07.00 uur
Spitsuur in de keuken van de crèche. Daar wordt voedsel en medicijnen klaargemaakt. Dit gebeurt met de nodige
vakkundigheid waarbij hygiëne een grote rol speelt. Net zoals in een ziekenhuis. Alle zeehonden krijgen vis met extra
vitaminen erin. Elke morgen en avond wordt de temperatuur gemeten.

08.30 uur
De grote schoonmaak begint. Zowel de binnen als buitenbassins worden elke dag heel
goed schoongemaakt. Zo krijgen vuil en ziekteverwekkers geen kans.

09.30 uur
Zeehonden worden onderzocht en er wordt een beetje bloed in een buisje verzameld. Dit bloed wordt later onderzocht om te
kijken of er wel genoeg antistoffen in zitten tegen allerlei gevaarlijke ziekten. Ze worden gevaccineerd tegen gevaarlijke
ziekten.

11.00 uur
Het wegen van de zeehonden gebeurt zeker twee, soms drie keer per week. Zo houden we precies bij of ze snel genoeg
groeien of dat ze meer te eten moeten hebben. Als ze gezond zijn en 40 kilo wegen mogen ze terug naar zee. De mensen die
de zeehonden vasthouden, dragen bij elke zeehond een schoon wit pak, zodat ze geen ziekten van de ene zeehond naar de
andere overbrengen.

13.00 uur
Een jonge zeehond mag voor het eerst naar buiten. Dat betekent dat ze al weer veel beter is. In het buitenbad heeft ze alle
ruimte om weer goed te leren zwemmen.

14.00 uur
De zeehonden in het grote bassin liggen te rusten. Ze zijn bijna weer helemaal genezen. Nog
even en ze mogen weer terug naar de Waddenzee. Ze krijgen drie keer per dag eten. De vis
wordt zo in het water gegooid. Ze kunnen helemaal zelfstandig eten. Dagelijks eten ze zo'n vijf
kilo vis.

14.30 uur
Een zeehond gaat op weg naar de vrijheid, de Waddenzee (hun huis). Ze is weer hersteld en sterk genoeg om in een niet zo
schone zee te overleven. In totaal zijn er nu al meer dan 1.000 zeehonden uitgezet.

16.00 uur
Enkele keren per dag krijgen de zieke en zwakke zeehonden hun medicijnen, om wonden en infecties zo snel mogelijk te
laten genezen. De huilers, de babyzeehonden, zijn vaak ondervoed en uitgedroogd. Hiervoor krijgen ze water met zout en
suikers.

19.00 uur
Er wordt opnieuw vis gemalen voor de avond en de volgende ochtend. Sommige zeehonden zijn te ziek en te zwak om zelf
te eten. De kleine zeehonden kunnen ook nog geen vis eten. Voor deze zeehonden wordt een papje van gemalen vis met
water gemaakt. De pap wordt via een trechter met een slang eraan gegeven. De slang wordt in de slokdarm gebracht en de
pap wordt dan naar binnen gegoten. Dit gebeurt wel 5 keer per dag.

20.00 uur
Soms worden er röntgenfoto's van een zeehond gemaakt. Dit is om beter te kunnen zien wat er binnen in hun lichaam aan de
hand is.

22.00 uur
Laatste ronde langs de quarantaine verblijven. Daar worden de pas binnengekomen zeehonden eerst opgevangen. Je weet
immers nooit welke besmettelijke ziektes een nieuweling bij zich heeft. Er wordt onderzoek gedaan om daar zo snel
mogelijk achter te komen. Zo'n zieke zeehond wordt de hele nacht in de gaten gehouden en soms krijgt hij nog wat extra te



drinken.

Zodra een zeehond weer gezond is en voldoende gewicht heeft om zelfstandig te kunnen overleven, wordt hij weer uitgezet.
Geen enkele zeehond blijft langer dan noodzakelijk in gevangenschap. Dit uitzetten is altijd weer een feest: het is de kroon
op het werk van alle medewerkers. De patiënt is genezen en mag weer naar huis. Alle zeehonden krijgen een merkje in hun
staartflap, om hen in de toekomst te kunnen identificeren. Soms raakt een zeehond dit merkje echter kwijt, en daarom wordt
de laatste jaren ook een chip met elektronische informatie in het lichaam aangebracht. Deze chip is leesbaar door met een
speciaal apparaat het lichaam te scannen. Voor herkenning op afstand werkt dit systeem dus niet.

 



De zeehondenopvang - Pieterburen (vervolg)
De opvang
In de zeehondencrèche Pieterburen wordt met man en macht gewerkt aan de gezondheid van de zeehonden. Het doel is het
zo snel mogelijk weer in hun natuurlijke omgeving terug te zetten. Vierentwintig uur per dag, het gehele jaar door, staan
Lenie 't Hart en vijftien vaste medewerkers, een geneeskundige - en wetenschappelijke adviescommissie en een twintigtal
vrijwilligers paraat.

Een zeehond is erg stressgevoelig. Daarom moet het transport van de vindplaats naar de crèche in Pieterburen zo snel
mogelijk gebeuren. Meestal gaat dat per auto, waarbij crèchemedewerkers vanaf Pieterburen de EHBZ-auto tegemoet rijden
om de reismand met de zeehond over te nemen. Vanaf de Waddeneilanden vindt het transport vaak per boot plaats. Een
enkele keer kan het zelfs gecombineerd worden met een oefenvlucht van de SAR; in dat geval reist zo'n zeehond met een
helikopter. Bij zeehonden die in Zeeland worden gevonden, wordt ergens halverwege een punt afgesproken waar de zeehond
aan crèchemedewerkers wordt overgedragen.

Zodra een zeehond op de crèche in Pieterburen arriveert, wordt hij
onderzocht door de dierenarts. Hij wordt gemeten en gewogen, er wordt bloed
afgenomen en ook worden er "swabjes" genomen: uitstrijkjes uit neus, bek en
anus. Dit materiaal wordt onmiddellijk onderzocht, deels in het eigen
laboratorium en deels in externe laboratoria. Als het nodig lijkt, wordt er een
echoscan of een röntgenfoto gemaakt. En bij verwondingen of aandoeningen
(zoals oogproblemen) wordt een externe specialist ingeschakeld. Gelukkig mag
de crèche rekenen op de (gratis) medewerking van veel specialisten uit diverse
ziekenhuizen in het noorden. Na het onderzoek krijgt de zeehond zijn eigen
quarantaineruimte, waar hij drie weken wordt verzorgd, voordat hij in contact
met andere zeehonden mag komen. Goede voeding, goede verzorging en vooral
heel veel rust vormen de basis voor een goed herstel.

 



De zeehondenopvang - Pieterburen (vervolg)
Waar het begon bij het opvangen en verzorgen van een klein zeehondje in de achtertuin, is het nu uitgebreid tot een groot
complex waar behalve de opvang ook het wetenschappelijk onderzoek sterk is ontwikkeld. Dit is ontstaan vanuit een directe
behoefte aan kennis nodig bij de opvang en rehabilitatie. Wel moet er geweten worden, dat dit onderzoek niet op de eerste
plaats staat en dat er aparte onderzoekscentra zijn (die niet bij Pieterburen horen), die het echte onderzoek voor hun rekening
nemen. Wat er bij Pieterburen gebeurt, is puur het onderzoek naar de opgevangen dieren.

Nu het virus weer is uitgebroken, wordt er alles aan gedaan om de zeehond op te vangen en te vaccineren. Maar ook
moeten de kadavers geborgen worden en dit is geen leuk werk. De medewerkers van de crèche houden er slapeloze nachten
aan over. Dagelijks komen de medewerkers bijeen om te praten over wat ze hebben meegemaakt, dit gebeurt in
aanwezigheid van een psychisch hulpverlener. Dit is een advies van het ministerie en blijkt zeer welkom te zijn. Gezegd
wordt dat naar alle waarschijnlijkheid deze ellende terug te voeren is op menselijke activiteiten. 'Mogelijk is het
immuunsysteem aangetast door vervuiling. En dan zijn er nog mensen die durven te zeggen dat dit nu eenmaal de natuur is!
Laat ze maar eens een weekje meedraaien met ons.' Aldus een vrijwilliger.

 



De zeehondenopvang - Pieterburen (vervolg)
In 1991 dreigt een groep meeuwen de jonge zeehondjes op de Richel dood te pikken. Volgens ingewijden dreigen de vogels
te verhongeren, omdat de vuilnisbelten op de eilanden onlangs zijn gesloten en de visvaart tijdelijk stilligt. Een groep
medewerkers van Pieterburen wordt op de Richel gestationeerd om daar over de jonge zeehonden te hoeden.

Langzaam begint de discussie op gang te komen of de zeehondenopvang nog wel relevant is. Texels bioloog Norbert
Dankers haalt de woede van dierminnend Nederland en die van Pieterburen over zich heen als hij beweert dat we zieke
zeehonden beter dood kunnen laten gaan. De natuur redt zichzelf wel. Hij verwijst hier na de andere opvangcentra in de
Waddenzee die veel terughoudender werken. Lenie 't Hart is woedend over deze uitspraak. Ze vindt dat we verantwoordelijk
zijn om zieke dieren te helpen. En ze is er van overtuigd dat de publieke opinie achter haar staat. Jaarlijks bezoeken ruim
200.000 mensen de crèche. Een nieuwe discussie over hun werk is daarom volstrekt overbodig, vindt ze.

In 1993 gebeurt er een ramp bij de kust van Schotland. De rotsen zijn met olie bedekt en de medewerkers van
Pieterburen zijn dan ook snel ter plekke om hulp te bieden aan de met olie besmeurde dieren. Er komt een mobiel
noodhospitaal dat kan worden ingezet bij grote rampen waarbij zeehonden, dolfijnen en zeevogels het slachtoffer zijn. Een
droom komt uit voor 't Hart.

Ook in dit jaar komt de discussie over de relevantie van de opvang naar boven. Staatssecretaris Gabor van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij laat zich optimistisch uit over het verloop van de zeehondenpopulatie en noemt daarbij
niet de zeehondencrèche. 't Hart is beledigd. 'Het aantal zeehonden als zodanig kan niet meer als maatgevend worden
beschouwd voor hun werkelijke conditie.' Onvermeld mag volgens haar ook niet blijven, dat Pieterburen sinds 1988 ruim
250 zeehonden heeft teruggezet in de Waddenzee. 'Een niet geringe bijdrage aan de populatie. In een door persistente stoffen
vervuild ecosysteem kan derhalve geen sprake meer zijn van een natuurlijke ontwikkeling.'

In 2000 is de crèche in Pieterburen gaan samenwerken met een collega-centrum in het Duitse Norden-Norddeich. Als
één van beide opvangcentra vol is kan de andere meehelpen met de opvang.

Het is nu 2002 en nog steeds zet zeehondencrèche Pieterburen samen met Lenie 't Hart en al zijn andere medewerkers
zich in voor de zeehond. Naast de crèche in Pieterburen, zijn er nu ook crèches in Griekenland en Mauritanië. Deze zijn er
om de monniksrob van uitsterven te redden.

 



De zeehondenopvang - Pieterburen (vervolg)
Dan komt het rampjaar 1988. In april gaan in noordelijke wateren opmerkelijk veel dieren dood. Gedacht wordt aan
hetzelfde herpesvirus als in 1985. De dieren in de crèche worden gelijk ingeënt. Alleen blijkt dit virus niet het herpesvirus te
zijn. In Pieterburen komen nu bijna dagelijks te vroeg geboren zeehonden binnen. Voor de geïnfecteerde oudere zeehonden,
is de overlevingskans heel klein. Lenie 't Hart is niet vrolijk. 'We hebben er nog geen één kunnen redden. Het is rampzalig!
Maar euthanasie is het laatste wat we kunnen doen.' Toch heeft ze nog goede hoop voor het ontdekken van een antivirus.
Deze wordt gelukkig ook gevonden. En na een goed samenwerkingsverband, waarin Pieterburen de zieke zeehonden
probeert te verzorgen en EcoMare en Alterra druk bezig zijn met het uittesten van het vaccin, kunnen er voorzichtig dieren
ingeënt worden. Langzaam aan begint het er steeds positiever uit te zien voor de zeehond. De piek van het virus is in
Denemarken al geweest en zal spoedig ook in Nederland zijn. Maar alsnog heeft de populatie een behoorlijke dreun gehad.

In dit jaar komt er ook kritiek op de leiding van de crèche. Ex-medewerkers laten zich uit over Lenie 't Hart. 'De
organisatie deugt niet, er wordt met diverse bankrekeningen gewerkt, er zijn hooglopende ruzies, ze heeft het oog voor haar
medewerkers verloren en bij de medische verzorging worden fouten gemaakt.' Lenie kan hier zelf niet op reageren, omdat ze
op dat moment in Rusland verblijft. Bij haar terugkomst reageert ze teleurgesteld waarbij ze zegt dat ze hoopt dat ze de
mensen duidelijk kan maken dat het om een storm in een glas water gaat.

Gelukkig gaat in 1989 alles weer een beetje beter. Er worden zo'n 100 jongen geboren uit de 500 overgebleven
zeehonden. Het zeehondenvirus blijkt onder controle dankzij het vaccin van dr. A. Osterhaus en door de aangepaste
verzorgingswijze van de crèche.

Om te voorkomen dat de zieke binnengekomen dieren de net herstellende dieren besmetten, wil men bij de crèche in
1990 een quarantaineruimte bouwen. Verder hoopt de crèche door te kunnen gaan met het weer helpen opbouwen van het
immuunsysteem van de zeehond.

Hoewel het goed gaat met de populatie in de Waddenzee, gaat het mondiaal gezien heel slecht met de zeehond. In
Rusland worden 30.000 jonge zadelrobben vermoord en Zuid-Afrika heeft soortgelijke plannen. Door een ernstige
milieuramp sterft een deel van al het zeeleven in de Witte Zee, terwijl Duitsland grote hoeveelheden gif op zee wil gaan
verbranden. Zeehondencrèche Pieterburen besluit om ook internationaal te werk te gaan. Zo bouwen ze een bassin in
Griekenland om daar 2 zeldzame monniksrobben te kunnen verzorgen. Ook Pieterburen zelf gaat uitbreiden. Er komen
quarantaineruimten, 2 nieuwe bassins en een bezoekerscentrum bij in oktober 1992.

 



De zeehondenopvang - Pieterburen (vervolg)
In 1979 wordt de nieuwe crèche geopend door staatssecretaris Gerard Wallis de Vries. Met deze opening viert Lenie 'Hart
dat ze vanaf 1971 op de kop af 100 zeehonden heeft terug gezet in de zee.

Als de watervervuiling niet wordt teruggedrongen zal de zeehond in de Waddenzee uitstreven, verwacht
zeehondenonderzoeken Peter Reijnders in 1980. De rijksoverheid besluit een bedrag van 100.000 gulden jaarlijks te doneren
aan Pieterburen. Behalve erkenning, betekend dit ook meer beroepskracht voor de crèche.

Ondertussen wordt de aandacht in de media steeds groter en dat zorgt voor acties door het hele land van organisaties
en individuele acties. Dit levert steeds meer geld op en dat betekent dat er meer aandacht naar de zeehonden uit kan gaan. Zo
wordt er in 1982 de tweehonderdste zeehond uitgezet.

Toch gaat het steeds slechter met de binnengekomen
zeehonden. Hun conditie gaat snel achteruit en steeds meer
zeehonden redden het niet. In 1985 komen de eerste zeehonden
binnen met een nog onbekend virus. Gedacht wordt aan een
herpes virus. Nu is de behoefde aan een quarantaineruimte groter
dan ooit. De zeehonden lagen al gescheiden van elkaar op eigen
plateaus, maar eventuele besmettingen kunnen nog worden
overgebracht via de lucht. Ook raken er steeds meer zeehonden
verstrikt in netten en fuiken van vissers, waardoor de dieren
verdrinken. Toch is er ook weer goed nieuws te melden in dit
jaar. De eerste grijze zeehonden worden geboren aan de
Nederlandse kust.

Op 8 december 1986 wordt er weer een stuk nieuwbouw
geopend door prins Bernhard. Deze nieuwbouw begon in
hetzelfde jaar op 9 juli, toen de commissaris van de koningin H.
Vonhoff de eerste steen legde. Toename van het aantal dieren en

de steeds slechtere conditie leidt tot meer en betere behandelruimten. Voor de ongeveer 40.000 jaarlijkse bezoekers komt er
een informatiecentrum. Het hele project kost ongeveer zeven ton, waarvan vijf ton dankzij een anonieme gift.

In 1987 is er een nieuw record. Door de overbevissing verdwijnt het voedsel van tienduizenden zadelrobben in de
noordelijke ijszee. Een groot aantal van deze uitgehongerde dieren belandt bij de zeehondencrèche. Er moet snel geld voor
het transport van deze dieren komen, want in gevangenschap vertonen de mannetjes zelfmoordneigingen.

 



De zeehondenopvang - Pieterburen (vervolg)
Geschiedenis
Bij zeehondencrèche Pieterburen begon het allemaal in 1971. Lenie 't Hart begon toen met een klein badje in haar
achtertuin, waar ze haar eerste zeehond opving. Dit was niet de eerste keer dat er in Groningen een zeehond opgevangen
werd. Al jaren daarvoor was de familie Wentzel in Uithuizen bezig met het redden van moederloze zeehondenbaby's,
oftewel huilers. Toen mevrouw Wentzel stierf nam Lenie haar werk over.

In dit jaar kwam ook het nieuws dat er in Pieterburen een crèche opgericht zou worden. Daar konden de huilers
gedurende twee maanden een dusdanige verzorging krijgen, dat zij met een goede overlevingskans weer in zee losgelaten
konden worden. Om het voedsel en verzorging te kunnen bekostigen kunnen zeehonden worden geadopteerd. De
burgemeester van Groningen, meneer Buiter, is de eerste die zo'n zeehondje adopteert. Hij is er ook bij als het zeehondje
weer wordt uitgezet.

In de jaren die hierop volgen gaat het steeds slechter met de zeehond. De oorzaak hiervan is de toenemende
milieuvervuiling en de jacht in het Duitse gedeelte van de Waddenzee was toen ook nog niet afgeschaft. De
zeehondencrèche krijgt het druk in deze periode met actie voeren tegen die zeehondenjacht en natuurlijk ook met het
verzorgen van de zeehonden. In 1973 zijn er 12 jonge zeehonden verzorgd, waarvan er twee zijn gestorven en er tien zijn
uitgezet. Dit uitzetten gebeurde toen nog vanaf de veerboot waar de dieren dan vanaf sprongen als ze op een geschikte plek
kwamen.

In 1974 komt er een nieuw bassin in de achtertuin van de familie 't Hart. Door dit nieuwe bassin konden de zieke
zeehonden afgezonderd worden, waardoor het overbrengen van infecties kan worden voorkomen. Ook komt de
zeehondencrèche steeds meer in het nieuws.

Er worden nogsteeds huilers naar de crèche gebracht. Maar nu, tijdens de tweede virusuitbraak, komen er ook dode
dieren binnen. Deze dieren worden in de diepvries opgeslagen en bij gelegenheid kunnen ze dan naar het laboratorium voor
onderzoek.

Op 7 mei 1977 wordt dan toch echt de noodklok voor de Nederlandse zeehond geluid in de hoop de mensen wakker
te schudden en dat ze gaan beseffen dat de zeehonden met de dood worden bedreigd. Als er niet snel ingegrepen zal worden,
zal er spoedig geen enkele zeehond meer in de Waddenzee over zijn.

In 1978 schenkt het WNF 380.000 gulden voor een nieuwe crèche. De oude is namelijk te klein geworden. Ook de
gedeputeerde Staten van Friesland stellen voor een eenmalige bijdrage van 20.000 gulden te geven aan de Stichting
Zeehondencrèche. De Groninger Staten komen met een bedrag van 45.000 gulden over de brug. Bij de feestelijke
bijeenkomst schetst Lenie 't Hart een beeld van de huidige leefomstandigheden van de zeehond. De dieren die nu
binnenkomen zijn uitermate zwak en het sterftecijfer ligt hoog. Van de 14 dieren, die in de crèche werden opgevangen, zijn
er drie doodgegaan en vier die er slecht aan toe zijn. Met name het aantal jonge zeehonden in het waddengebied loopt terug
en dat is erg verontrustend. Wel goed nieuws is, dat de grijze zeehond vanuit Engeland weer terug komt in de Waddenzee.

Door een grote toestroom van zeehonden en gebrek aan geld en personeel ontstaat in augustus een noodsituatie. Een
doodzieke huiler moet in de huiselijke badkamer worden verzorgd, 15 huilers bevolken de bassins en de volwassen
zeehonden zitten ook al in noodopvang. Er wordt een noodbassin in de toch al overvolle tuin geplaatst, maar niet zeker is
hoe al deze dieren verzorgd moeten worden. En het grote probleem is, dat ze er niet zeker van zijn dat het hierbij blijft.
Ruim 20 procent van de zeehondenbaby's die op het wad zijn geboren verblijft in Pieterburen.

 



De zeehondenopvang - Pieterburen
De zeehondencrèche Pieterburen is na EcoMare het tweede opvangcentrum voor
zeehonden. Maar, waar EcoMare het meest de nadruk legt op de educatieve kant,
houdt Pieterburen zich het meest bezig met het opvangen, behandelen en weer
terugzetten van de dieren.

Om deze doelstelling te kunnen verwezenlijken, is de zeehondencrèche op
vele terreinen actief. Natuurlijk is de opvang één van de belangrijkste activiteiten:
het opvangen, verplegen en gezond weer uitzetten van dieren, die in moeilijkheden
zijn gekomen of ziek zijn geworden. Daarnaast is wetenschappelijk onderzoek van groot belang: om na te kunnen gaan wat
voor fysieke problemen zeehonden krijgen in hun leefmilieu en om te kunnen bepalen hoe die situatie kan worden verbeterd
of opgelost. En tenslotte is er de voorlichting, of educatie, om zoveel mogelijk mensen op de hoogte te brengen van de
problemen van de zeehonden en de resultaten van de diverse onderzoeken. Laten we hier wel bij zeggen, dat dit niet het
belangrijkst is bij de zeehondencrèche. De voorlichting en recreatie zijn er vooral omdat dit geld opbrengt, dat nodig is om
de zeehonden te verzorgen. Sinds een aantal jaren is daar ook een aantal buitenlandse activiteiten bijgekomen: zowel op het
gebied van hulp bij opvang van bedreigde zeezoogdiersoorten over de hele wereld, maar ook op het gebied van operationele
hulp bij (olie)rampen, waarbij zeezoogdieren slachtoffer zijn geworden.

Om het werk goed te kunnen doen, is de Zeehondencrèche gebouwd en uitgerust als een ziekenhuis. Het werken met
zieke en zwakke dieren uit verschillende gebieden maakt een 100 procent betrouwbare quarantaine noodzakelijk. Ziekten
zouden anders overgedragen kunnen worden. Er zijn in de crèche zeven quarantaineruimtes, die volledig van elkaar zijn
gescheiden. Ze hebben een speciale luchtbehandeling en ook de waterzuivering is gescheiden. Ook de zes grote bassins
hebben elk een zelfstandig waterzuiveringsysteem. Van iedere zeehond die binnenkomt, wordt bloed afgenomen, dat in het
eigen laboratorium met speciale apparatuur wordt onderzocht op virale en bacteriële infecties. Indien noodzakelijk, kan in de
crèche van een zeehond een röntgenfoto worden gemaakt. En ook echoscan apparatuur behoort tot het gereedschap van de
dierenarts. Daarnaast is er een aparte sectieruimte bij de crèche. Daar worden dood gevonden zeehonden, bruinvissen en
dolfijnen door een patholoog onderzocht om, voor zover mogelijk, de doodsoorzaak vast te stellen.

 



Quizzzzzzzzzzz
Heb je onze site goed bekeken? Hier de kans om het te bewijzen.
1. In welk jaar brak er voor het eerst een virusepidemie uit?

1994
2002
1988
1985

2. Door welke zeehond werd EcoMare in 1955 bekend?
Phoca I
Phoca II
Robje I
Robje II

3. Wie ving voor Lenie 't Hart de zeehonden op in Groningen?
Familie Wentzel
Gerrit & Annie de Haan
Familie Jansen
Niemand

4. Waar werkt Rens van den Zwaag en wat is zijn functie?
Alterra, onderzoeker
Pieterburen, dierenverzorger
EcoMare, dierenverzorger
Pieterburen, onderzoeker

5. Wat is de Latijnse naam voor de gewone zeehond
Phoca Vitulina
Zeehondus Regularis
Halichoerus Grypus
Pinnipedia Phocidae

6. Wat is de meest gebruikte PCB?
DDT
Kwik
Lood
HCB

7. Welke parasiet vormde een grote bedreiging voor de zeehond?
Maden
Longwormen
Bloedzuigers
Teken

8. Waarom kwam de grijze zeehond voor 1980 niet in de Waddenzee voor?
Er was een meteoriet ingeslagen
Er was geen voedsel meer in de Waddenzee door overbevissing
Er werd vroeger te veel op de grijze zeehonden gejaagd
Het water was te warm

9. Waar zitten de oren van een zeehond?
Inwendig aan de zijkant van het hoofd
Een zeehond heeft geen oren: hij is doof
Uitwendig in de vorm van een oorschelp aan de zijkant van het hoofd
Een zeehond heeft geen oren: hij heeft een sonarsysteem

10. Hoeveel zeehonden kunnen er in het Nederlands waddengebied overleven?



3.000
6.000
12.000
14.000

Percentage goed:  

100% goed: uitstekend! Minder? Lees onze site nog eens goed door, we hebben niet al dat werk voor niks gedaan

 



Reflectie
We zijn al vroeg begonnen met het onderzoek. In de zomervakantie van het jaar 2002 zijn we al naar EcoMare gegaan voor
het interview. We hebben toen gelijk gezegd wie wat zou doen en wanneer we wat af zouden hebben. Deze taakverdeling
kan je hieronder zien:

Dony: H1 De zeehond
H2 Interview EcoMare
H3 De zeehondenopvang
H5 Recente gebeurtenissen (de opvang)
Reflectie
(Conclusie uitwerking)

Gemma: Inleiding
H4 De zeehondenpopulatie
H5 Recente gebeurtenissen (het virus)
Bronvermelding
Logboek
Website

Samen: H6 Onze mening
Conclusie
Quiz

Nadat het interview met EcoMare was uitgewerkt, zijn we dus, ieder individueel aan onze taken begonnen. We hebben veel
informatie van het internet gehaald en van folders die we opgevraagd hadden bij de opvangcentra. Ook hebben we heel veel
gehad aan de informatie die we kregen uit het interview met Rens van den Zwaag. Hij heeft een hoop duidelijk gemaakt
over de huidige situatie en de relevantie van de opvang.

Het schrijven van het profiel werkstuk heeft toch behoorlijk veel tijd in beslag genomen. Vooral in de laatste weken,
toen we klaar waren met het sorteren van de informatie en ook daadwerkelijk begonnen met het uitwerken. Ook het maken
van de website heeft veel tijd in beslag genomen. Zonder hulp van Gemma's moeder, Riet Kulk, ging het een stuk
moeilijker, want de methode die we gebruikte, was veel te ingewikkeld en het duurde te lang. Riet heeft ons echter een veel
snellere en makkelijkere methode geleerd.

We hebben niet echt veel begeleiding nodig gehad. We hebben in totaal één probleem gehad en hier zijn we verder
goed uitgekomen. Het onderwerp was voor ons zeer duidelijk en we hadden, naar onze mening, ook niet meer begeleiding
nodig. Om er zeker van te zijn dat de teksten niet vol fouten staan, hebben we het individuele eerst zelf verschillende keren
nagekeken en daarna nog doorgegeven aan de ander die het dan ook nog eens zou kunnen beoordelen. De samenwerking is
dan ook soepel verlopen.

We zouden eigenlijk niet goed weten wat we volgende keer anders zouden moeten doen. We hopen eigenlijk dat er
geen volgende keer komt hè!

 



Bronvermelding
Boeken
Jan Heuff, "25 jaar Zeehondencrèche Pieterburen", 1996 *
Daan Kloeg, "Natuur & Milieu encyclopedie", 1991 *
?, "Readers digest veldgids voor de natuurliefhebber, zoogdieren en andere landdieren van west en midden Europa", ? *
?, "Spectrum dieren encyclopedie", ? *
Eduard Maier/Peter van Wijk, Nectar vwo bovenbouw biologie 1, Hoofdstuk 11, 1998
Eduard Maier/Peter van Wijk, Nectar vwo bovenbouw biologie 2 deel 1, 1999
Eduard Maier/Peter van Wijk, Nectar vwo bovenbouw biologie 2 deel 2, 1999

CD-rom
Micrsoft/Elsevier/Winkler Prins, "Encarta Encyclopedie 2002", 2000 *
Macromedia Inc., "Macromedia Dreamweaver MX", 2002

Folders
EcoMare, "Kom ons zèlf zien in EcoMare", 2002 *
EcoMare, "50 jaar focus op Phoca en over 50 jaar zeehondenopvang op Texel", 2002 *
EcoMare, "EcoMare, Texel", ? *
Pieterburen, "De zeehond, in de Waddenzee, in de Crèche, in de Waddenzee", november 1998 *
Pieterburen, "Jaarverslag 1998/1999 ", 2000 *

Krantenartikelen
Marieke Aarden, "Het zeehondenvirus is er weer", De Volkskrant, 8 juni 2002 *
Sietse van der Hoek, "Zeehondjes bijzaak", De Volkskrant, 6 juli 2002 *
ANP, "Zeehonden sterven door zeehondenvirus", De Volkskrant, 27 juli 2002 *
Van onze verslaggever TEXEL, "Zeehonden komen er bovenop, De Volkskrant, 26 oktober 2002 *

Internet
"EcoMare",
via http://www.ecomare.nl/

"Pieterburen",
via http://www.zeehondencreche.nl/

"Alterra",
via http://www.alterra.nl/

"InterWad",
via http://www.waddenzee.nl/

"De Waddenvereniging",
via http://www.waddenvereniging.nl/

"Algemeen - Groei ... bescherming overbodig",
via http://www.knwv.nl/persbericht.asp?article=0792

"Zeehondenstand herstelt zich goed na virusepidemie 1988" *,
via http://www.rug.nl/cis/journ/archief-1999/017.htm

"De status ... de Waddenzee",
via http://www.alterra.nl/actueel/download/zeehondenpopulatie.pdf

http://www.ecomare.nl/
http://www.zeehondencreche.nl/
http://www.alterra.nl/
http://www.waddenzee.nl/
http://www.waddenvereniging.nl/
http://www.knwv.nl/persbericht.asp?article=0792
http://www.rug.nl/cis/journ/archief-1999/017.htm
http://www.alterra.nl/actueel/download/zeehondenpopulatie.pdf


"Dit is geen pretpark" *,
via http://www.digischool.nl/bi/zeehond.htm

Met dank aan
Wim Bax, PWS-begeleider
Max Kok, TOA Alkwin Kollege
Rens van den Zwaag, dierenverzorger EcoMare
Riet Kulk

* zie documentatiemap

 

http://www.digischool.nl/bi/zeehond.htm


Logboek
Datum Activiteiten Tijd

19 april 2002 Bespreking en goedkeuring van het aanmeldingsformulier door Wim Bax D/G 00:15 uur

29 mei 2002 Gesprekje met Wim Bax, werkplan bespreken D/G 00:25 uur

juni-juli 2002 Verzinnen onderwerp (+ goedkeuring) D/G
Gesprekje met Wim Bax (+ Max Kok)D/G
Informatie zoeken D/G
" op het internet
" in de encyclopedie
" via Max Kok (over Pieterburen)

02:00 uur
00:30 uur
08:00 uur

14 juni 2002 Werkplan inleveren D/G
Gesprek met Wim Bax D/G

�
00:10 uur

31 juli 2002 Voorbereiding van het interview bij EcoMare D/G 01:00 uur

1 augustus 2002 Interview bij EcoMare D/G
Rondkijken bij EcoMare, filmen en foto's maken D/G
Reistijd D/G

01:10 uur
01:30 uur
08:30 uur

13 augustus 2002 Verwerking van het EcoMare-interview D 05:00 uur

29 augustus 2002 Afronding van de verwerking van het EcoMare-interview D 04:00 uur

30 augustus 2002 Nakijken van het EcoMare-interview G
De opzet van het PWS maken en opschrijven G
Gesprek met Wim Bax D/G
" gepraat over bezoek aan EcoMare
" ontvangst van beoordelingsformulier
" bekijken/beoordeling van de opzet

00:30 uur
00:10 uur
00:20 uur

5 september 2002 Zoeken naar informatie op het internet D/G
" tussenrapport van onderzoek van het Wetenschappelijk Platform Zeehonden
Waddenzee

00:45 uur

11 september 2002 Zoeken naar informatie in de openbare bibliotheek G
" "25 jaar Pieterburen"

00:20 uur

12 september 2002 Logboek bijwerken en Bronvermelding maken G
Zoeken naar informatie in de mediatheek D
Voorpagina van de website maken G
" plaatjes inscannen
" plaatjes bewerken
" beginnen met site
Logboek op de computer zetten G

00:45 uur
00:45 uur
03:10 uur

00:30 uur

14 september 2002 Home-pagina van de site maken G
" landkaart bewerken

03:00 uur

15 september 2002 Bronvermelding maken G
Verder met de website G
" links maken naar logboek en bronvermelding
" bronvermelding online zetten
" links naar hoofdstukken maken

00:20 uur
02:00 uur



16 september 2002 H2 verbeteren D
H2 bewerken zetten G
" achtergrond maken

01:00 uur
01:30 uur

18 september 2002 H2 online zetten G 02:30 uur

22 september 2002 H1 begonnen met schrijven D 01:00 uur

15 oktober 2002 H5 begonnen met schrijven G
" inleiding, zeehondenpopulatie, bedreigingen

02:30 uur

18 oktober 2002 H5 verder met schrijven G
" jacht, PCB's (begin)

00:50 uur

26 oktober 2002 H1 verder met schrijven D 04:00 uur

 



Logboek (vervolg)

Datum Activiteiten Tijd

15 oktober 2002 H5 begonnen met schrijven G
" inleiding, zeehondenpopulatie, bedreigingen

02:30 uur

18 oktober 2002 H5 verder met schrijven G
" jacht, PCB's (begin)

00:50 uur

26 oktober 2002 H1 verder met schrijven D 04:00 uur

5 november 2002 H1 verder schrijven D
Plaatjes zoeken + scannen D (+ G)

05:00 uur
02:00 uur

8 november 2002 H5 verder met schrijven G
" PCB's (afmaken), virus (begin)
H1 verder met schrijven D

02:00 uur

04:00 uur

9 november 2002 H5 verder met schrijven G
" virus (afmaken), andere bedreigingen

01:45 uur

10 november 2002 H6 virus schrijven G
Verder met site, achtergronden plaatsen G
H1 afmaken D

00:30 uur
01:00 uur
02:00 uur

11 november 2002 H1 gedeeltelijk op de site zetten G
H5 info verwerken voor Gemma D

05:00 uur
02:00 uur

12 november 2002 Site omzetten in nieuwe G 03:00 uur

13 november 2002 H3 Pieterburen schrijven D
Verder met site, H1 en H2 G

06:00 uur
04:00 uur

14 november 2002 Dr. Reijnders mailen voor informatie D/G
Conclusie, bepaling inhoud D/G
H6 schrijven D/G
H4 afmaken G
Verder met site, H1 en H6 G
H3, EcoMare en relevantie schrijven D
Nakijken H3 G
Nakijken H5 D

00:05 uur
00:10 uur
01:00 uur
02:00 uur
02:30 uur
04:30 uur
01:00 uur
00:30 uur

15 november 2002 Verbetering H5 en H3 G
Conclusie uitwerken D
H5 afmaken D

00:20 uur
01:30 uur
01:30 uur

16 november 2002 Inleiding schrijven G
H3, H4, H5, H6, en Conclusie op de site zetten G

00:20 uur
07:00 uur

17 november 2002 Inleiding, Quiz op de site zetten en fouten verbeteren G 05:00 uur

18 november 2002 Logboek, Bronvermelding op de site zetten G
Links controleren, beginpagina verbeteren G
Reflectie schrijven D

02:00 uur
03:00 uur
01:00 uur

19 november 2002 Reflectie op site zetten G
Laatste puntjes verbeteren G
Site online zetten G

00:30 uur
01:30 uur
00:30 uur

20 november 2002 PWS inleveren D/G �



5 februari 2003 Spelfouten verbeteren G
H4 verbeteren G

01:15 uur
00:15 uur

8 februari 2003 H6 verbeteren G
Inleiding herschrijven D

00:20 uur
01:30 uur

9 februari 2003 H1 verbeteren D
H2 verbeteren D
H3 verbeteren D
H5 verbeteren D
Titelpagina maken G
Conclusie verbeteren D
Verbeteringen op de site zetten G

00:05 uur
00:10 uur
01:00 uur
00:05 uur
00:45 uur
00:30 uur
02:00 uur

10 februari 2003 PWS inleveren D/G �
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