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Woord vooraf

Dit onderzoek naar het voorkomen en de ecologie van de algemeenste, regelmatig
voorkomende zeezoogdieren in de Noordzee is uitgevoerd in opdracht van het
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het kader van de Natuurverkenning 2011.
Het uitbrengen van een Natuurverkenning is een wettelijke taak, die onder
verantwoordelijkheid valt van het PBL en waaraan Wageningen UR via de WOT Natuur
en Milieu een belangrijke bijdrage levert.
De Natuurverkenning heeft tot doel een aantal mogelijke toekomstrichtingen voor
natuur en landschap op lange termijn te schetsen, waarbij ingespeeld wordt op
ontwikkelingen die op de samenleving kunnen afkomen. Naast het schetsen van die
mogelijke ontwikkelingen geeft de Natuurverkenning ook handelingsperspectieven voor
het beleid op korte en middellange termijn.
Om verschillende redenen staat het huidige natuurbeleid onder druk. Een van die
redenen is dat ondanks inspanningen de biodiversiteitsdoelen niet gehaald worden.
Daarnaast stuit het beleid op weerstand in de uitvoering ervan en is het beleid mogelijk
niet bestand tegen ontwikkelingen als klimaatverandering. Ook groeit de aandacht voor
het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en staan de zogenaamde
ecosysteemdiensten in de beleidsdossiers. Vanuit de samenleving klinkt het geluid dat
het natuurbeleid toe is aan een herijking. Natuurverkenning 2011 wil hierop inspelen en
de maatschappelijke discussie rond het huidige natuurbeleid prikkelen en voeden.
Het onderzoek bestond uit een literatuurstudie en in mindere mate raadpleging van
andere bronnen. Tijdens het onderzoek werd weer duidelijk hoe weinig feitelijke kennis
we hebben over de Nederlandse zeezoogdieren, met name walvisachtigen. Niet alleen
basale kennis over ecologie en aantallen maar ook kennis over effecten van
antropogene activiteiten vertoont grote hiaten. Om de maatschappelijke discussie over
het natuurbeleid met feiten te voeden is het opvullen van deze kennisleemtes een
vereiste.
Tot slot, zonder de hulp van een aantal deskundigen zou de gepresenteerde informatie
minder accuraat geweest zijn. Geert Aarts, Sophie Brasseur, Bram Couperus, Ralf van
Hal, Okka Jansen, Han Lindeboom, Meike Scheidat & Wim Wiersinga willen we dan ook
bedanken voor het verstrekken van informatie of het kritisch doornemen van eerdere
versies van dit document.

Tamara van Polanen Petel & Steve Geelhoed
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Samenvatting

Dit werkdocument bevat een beknopte synthese van de kennis over ecologie,
verspreiding en de aantalsontwikkeling van de zes algemeenste zeezoogdieren op het
Nederlands Continentaal Plat (NCP): gewone zeehond, grijze zeehond, bruinvis,
dwergvinvis, witsnuitdolfijn en tuimelaar. Tevens wordt een beeld geschetst van
hetgeen bekend is over effecten van antropogene factoren: scheepvaart,
windmolenparken, visserij, verstoring, gifstoffen en klimaatverandering.
Na een sterke afname door jacht en PCB’s namen gewone en grijze zeehond sinds eind
jaren zeventig weer in aantal toe, waarbij de ontwikkeling van de gewone zeehond
tijdelijk werd geremd door virusuitbraken in 1988 en 2002. De ontwikkeling in de Delta
verloopt trager. Het zwaartepunt van de verspreiding van beide soorten ligt in de
Waddenzee. De ‘Nederlandse’ populatie is niet gesloten, maar er vindt uitwisseling
plaats met omringende landen.
Bruinvis is de algemeenste walvisachtige in de Noordzee. Deze soort verdween
halverwege de twintigste eeuw uit Nederland, maar neemt sinds eind jaren tachtig weer
toe als gevolg van een verschuiving van de noordelijke Noordzee naar het zuiden. Een
toename in de zuidelijke Noordzee betekent echter niet a priori een gunstige
ontwikkeling, maar kan veroorzaakt zijn door ongunstige voedselomstandigheden in de
noordelijke Noordzee. Tuimelaar verdween in dezelfde periode als de bruinvis, maar de
populatie van deze soort kon zich niet herstellen zodat de soort tegenwoordig als ‘In het
wild verdwenen uit Nederland’ gekwalificeerd kan worden. Witsnuitdolfijn komt
invasieachtig voor en heeft een (noord)westelijke verspreiding. Het voorkomen van
dwergvinvis is beperkt tot het noordwesten van het NCP, maar er lijkt sprake van een
zuidwaartse verschuiving in verspreiding.
Het voorkomen van zeezoogdieren wordt in belangrijke mate bepaald door het
voedselaanbod en kan mede gestuurd worden door eerder genoemde antropogene
factoren. Kennis over de effecten op zeezoogdieren is beperkt, zodat een schets van
een toekomstbeeld gebaseerd is op een beperkte hoeveelheid feitelijke kennis. Naast
directe effecten van antropogene activiteiten is te verwachten dat de Noordzee warmer
wordt met als aannemelijk gevolg veranderingen in het voedselaanbod, hetgeen
repercussies heeft voor (de verspreiding van) zeezoogdieren.
Al met al is de verwachting dat de groei van de zeehondenpopulaties zal afvlakken en
een plafond zal bereiken. De aantallen die Nederland een eeuw geleden herbergde,
zullen echter niet bereikt worden. Alleen al door de deltawerken zijn grote gebieden in
de Delta, waar rond 1900
11.500 gewone zeehonden voorkwamen, permanent
ongeschikt geraakt voor zeehonden. De verspreiding van zeehonden zal niet of
nauwelijks veranderen.
Voor walvisachtigen worden wel veranderingen in de verspreiding verwacht indien een
opwarming van het zeewater plaatsvindt. Het is aannemelijk dat de verspreiding van
bruinvis en witsnuitdolfijn in een noordwaartse richting verschuift, waardoor de
aantallen op het NCP af nemen. Een toename van gewone dolfijnen in de Noordzee ligt
in de lijn der verwachting. Hoewel een hogere watertemperatuur in theorie gunstig is
voor herkolonisatie van het NCP door tuimelaars is een terugkeer niet evident. De
Nederlandse populatie was immers afhankelijk van Zuiderzeeharing. De status van
dwergvinvis is onduidelijk. Al met al is het mogelijk dat een vergelijkbare verandering
op het NCP optreedt als tijdens de relatief warme periode 1930-1950, toen ‘zuidelijke’
soorten talrijker waren dan voorheen.
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1

Inleiding

Op het Nederlands Continentaal Plat (NCP) komt een aantal zeezoogdieren voor, die het
gebied elk anders gebruiken. Gewone zeehond Phoca vitulina en grijze zeehond
Halichoerus grypus komen jaarrond in het gebied voor. Ook bruinvis Phocoena
phocoena is een algemeen voorkomende bewoner van het gebied. Van de overige
soorten zeezoogsdieren kunnen alleen witsnuitdolfijn Lagenorhynchus albirostris,
tuimelaar Tursiops truncatus en mogelijk dwergvinvis Balaenoptera acutorostrata als
inheemse of regelmatige bewoners van het gebied beschouwd worden.
In dit werkdocument wordt ingegaan op de algemeenste, regelmatig voorkomende
soorten. Gezien de verschillen in ecologie is een onderverdeling gemaakt in zeehonden
en walvisachtigen. In vergelijking met bijvoorbeeld zeevogels is in Nederland van
zeehonden relatief weinig ecologische kennis beschikbaar, en van walvisachtigen
wellicht nog minder. In Tabel 5 (paragraaf 4.8) wordt een overzicht gegeven van de
kennisleemtes die er zijn over de ecologie van regelmatig voorkomende zeezoogdieren.
Kennis over de effecten van menselijke activiteiten op zeezoogdieren is veelal beperkt,
met name kennis op akoestisch gebied is schaars. Een gedetailleerde beschrijving van
het huidige voorkomen van zeezoogdieren in de Noordzee en hun ecologie en gedrag is
al moeilijk, laat staan een schets van het voorkomen in de toekomst. Aan de hand van
het voorkomen in het verleden, beschikbare kennis over ecologie, bedreigingen en
correlaties met omgevingsfactoren is toch een grof toekomstbeeld geschetst. Het moge
duidelijk zijn dat dit toekomstbeeld subjectief is.
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2

Zeehonden

2.1 Algemeen
In Nederland komen twee soorten zeehonden het gehele jaar voor, de gewone zeehond
en de grijze zeehond. Beide soorten zijn beschermd onder verschillende conventies en
verdragen. Ze zijn gekwalificeerd als Appendix III-soorten in de Conventie van Bern en
de subpopulaties in de Waddenzee staan op Appendix II van de Conventie van Bonn 1.
Beide soorten zijn bovendien gekwalificeerd als beschermde soorten onder de Europese
Habitatrichtlijn (Bijlage II en V). De grijze zeehond staat op de Nederlandse Rode Lijst
van bedreigde zoogdieren in de categorie ‘Gevoelig’; de gewone zeehond staat op deze
lijst in de categorie ‘Thans niet bedreigd’ (Zoogdiervereniging VZZ, 2006). De overige
soorten zeehonden zijn dwaalgasten die onregelmatig op het NCP zijn vastgesteld
(Reijnders & Brasseur 2003, Tabel 1).
Tabel 1. Status van Pinnipedia (vinvoetigen) in de Noordzee. De statusaanduiding is conform
Camphuysen & Peet (2006): bewoner = vrijwel jaarlijks waargenomen; dwaalgast =
onregelmatig waargenomen.
Soort
Gewone zeehond
Grijze zeehond
Zadelrob
Ringelrob
Baardrob
Walrus
Klapmuts

Wetenschappelijke naam
Phoca vitulina
Halichoerus grypus
Pagophilus groenlandicus
Phoca hispida
Erignathus barbatus
Odobenus rosmarus
Cystophora cristata

Status
Bewoner
Bewoner
Dwaalgast
Dwaalgast
Dwaalgast
Dwaalgast
Dwaalgast

2.2 Gewone zeehond
2.2.1 Status en verspreiding
De verschillende ondersoorten van de gewone zeehond hebben een vrijwel
aaneengesloten circumpolaire verspreiding en komen voor van 30°N tot 80°N. In de
Noord-Atlantische Oceaan komen drie ondersoorten voor: P.v. concolor, P.v. mellonae
die langs de Amerikaanse kust leeft en P.v. vitulina die langs de Europese kusten leeft.
De laatste ondersoort komt voor van de Britse Eilanden en Ierland, via het
Kattegat/Skagerak naar de zuidwestelijke Oostzee. Verder komt de soort vanaf
Denemarken tot Bretagne voor in de Waddenzee en de Noordzee. In Europa zijn met
behulp van DNA-analyse zes duidelijke populaties onderscheiden in: Ierland-Schotland,
Engelse oostkust, Waddenzee, West-Scandinavië (Noorwegen, Kattegat, Skagerrak &
westelijke Oostzee), oostelijke Oostzee en IJsland (Goodman, 1998). Er zijn
aanwijzingen dat er regelmatig uitwisseling tussen de verschillende gebieden plaatsvindt
(Brasseur & Reijnders, 2001).
Het aantal gewone zeehonden in het Noordzeegebied werd geschat op 45.000
exemplaren in 2007 (ICES, 2007). Hiervan komen verreweg de meeste dieren in de
1
De Bern-conventie is een verdrag van de Raad van Europa dat in 1979 in Bern werd gesloten met als
doel het behoud van met name bedreigde wilde dier- en plantensoorten en hun natuurlijke habitats.
De Bonn-conventie is een verdrag dat op initiatief van de Verenigde Naties in 1979 in Bonn werd
gesloten met als doel het behoud van (met name bedreigde) trekkende diersoorten in hun gehele
verspreidingsgebied.
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Waddenzee van Nederland tot Denemarken voor. Recente tellingen in dit gebied
resulteerden in een geteld aantal van 21.571 dieren, overeenkomend met een
populatiegrootte van bijna 32.000 individuen. Het aantal getelde pups bedroeg tijdens
deze telling 5.448 dieren (TSEG, 2010). Tijdens de telling in 2009 werden in de
Nederlandse Waddenzee 1.249 pups geteld. Gewone zeehonden komen ook in kleine
aantallen voor in het zuidwesten van Nederland in de Delta, waar in augustus 2008
tijdens de verharing ca. 200 dieren werden geteld (Figuur 1).

Figuur 1. Aantalsontwikkeling van gewone en grijze zeehonden in het Nederlandse
Waddenzee en in het Deltagebied. Bron: Compendium voor de Leefomgeving. Data IMARES
(WUR) en RWS Provincie Zeeland.

Het aantalsverloop van gewone zeehonden in Nederland is redelijk goed
gedocumenteerd. Deze soort werd bejaagd tot begin jaren zestig (1961 in de Delta,
1962 in de Waddenzee). In de periode vóór 1959 is de populatie gekrompen als gevolg
van bejaging. Vanwege hun pels werden met name jonge dieren bejaagd. Nadat de
jacht was gesloten, trad gedurende korte tijd enig herstel op. Door een lage reproductie
en een hoge sterfte daalde de populatie vervolgens tot een dieptepunt. Dit werd
veroorzaakt door met name de voortzetting van de jacht op de populatie in het Duitse
en Deense deel van de Waddenzee tot 1974 en verontreiniging door PCB's. Daarnaast
werd de toename van verstoring door beroepsvaart en watertoerisme als oorzaak
gezien.
In de Waddenzee herstelde de populatie zich vanaf eind jaren zeventig. Immigratie uit
de Duitse en Deense Waddenzee, waar de jacht was gestopt en later ook de verbetering
van de waterkwaliteit, en maatregelen tegen verstoring hebben hieraan bijgedragen.
Uitbraken van een virusziekte in 1988 en 2002 halveerden de populatie. Beide keren
herstelde de populatie zich relatief snel en bereikte binnen enkele jaren het niveau van
voor de virusuitbraken.
In de Delta in Zuidwest-Nederland kwamen rond 1900 11.500 gewone zeehonden voor,
waarbij de aantallen in de Oosterschelde en met name de Grevelingen beduidend hoger
lagen dan in de Westerschelde. In de eerste helft van de twintigste eeuw zijn de
aantallen drastisch teruggelopen (Mees & Reijnders, 1994; Reijnders, 1994; Reijnders
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et al., 2000). Dit kan voor het grootste gedeelte aan de jacht geweten worden, met
name tussen 1953 en 1968. In 1959 werden slechts 350 zeehonden in de Delta geteld
(Reijnders, 1985) en ook daarna namen de aantallen af –mogelijk als gevolg verstoring
van verminderde reproductie door PCB ’s (Reijnders, 1982). De soort werd in de jaren
zeventig als bijna verdwenen beschouwd en in de jaren tachtig zelfs als uitgestorven
(Meininger et al., 2003). Met name de uitvoering van de deltawerken in de periode van
1957-1987 heeft een negatief effect gehad op de aantallen zeehonden (Reijnders,
1980). Door afsluiting van zeearmen veranderden stromingen, waardoor in de Voordelta
potentieel geschikte ligplaatsen ontstonden. Toename van recreatie heeft waarschijnlijk
ook een negatieve invloed op de populatie gehad. Sinds eind jaren negentig is een
voorzichtig herstel waarneembaar (Reijnders et al., 2000) Deze is vooral te danken aan
de immigratie vanuit de snel groeiende populatie in de Waddenzee. In 1994 werden
voor het eerst na lange afwezigheid weer jonge zeehonden gevonden in de
Westerschelde (Meininger et al., 2003). Sindsdien wordt jaarlijks een klein aantal
jongen geboren, dit is echter niet voldoende om de groei te verklaren. Ook zijn er
aanwijzingen voor een zeer hoge sterfte, ook bij de volwassen dieren (Brasseur &
Reijnders, 2001).

2.2.2 Ecologie
De gewone zeehond wordt over het algemeen gekarakteriseerd als sedentair, met
plaatstrouw aan de geboorteplek en een sterke band met ligplaatsen op het land of
zogenoemde haul-out gebieden (Bjorge et al., 2002; Lesage et al., 2004). Gewone
zeehonden brengen ongeveer 80% van hun tijd door op zee, waar ze voedsel zoeken,
paren, trekken en zelfs slapen. Ze komen aan land op haul-out plaatsen voor een aantal
andere activiteiten, nl. om jongen te werpen en te zogen, te rusten, te verharen en
thermoregulatie (Ashwell-Erickson et al., 1986; Bartholomew, 1970; Boily, 1995;
Cameron, 1970; Daniel et al., 2003; Henry & Hammill, 2001; Huber et al., 2001;
Lawson & Renouf, 1985; Ridgway et al., 1975).
Het aantal zeehonden op haul-out sites varieert niet alleen gedurende het seizoen, maar
ook gedurende de dag. Kalm, droog en warm weer wordt geprefereerd boven harde
wind en regen (Boveng et al., 2003; Brasseur et al., 1996; Edrén et al., 2004; Henry &
Hammill, 2001; Reder et al., 2003). Menselijke activiteit kan het aantal en het gedrag
van zeehonden tijdens haul-out ook sterk beïnvloeden (Becker et al., 2009; Mees &
Reijnders, 1994; Reijnders, 1985; Terhune & Almon, 1983). De hoogste aantallen
bevinden zich ‘s zomers in de haul-out gebieden. Geboortes vinden in Nederland
namelijk plaats tussen juni en juli. Pups van gewone zeehond kunnen enkele uren na
hun geboorte al zwemmen (Bowen et al., 1992; Lawson & Renouf, 1985). Volwassen
zeehonden verharen in augustus.
Hoewel gewone zeehonden over het algemeen als sedentair worden gekarakteriseerd
heeft telemetrisch onderzoek echter aangetoond dat sommige dieren homeranges van
meer dan 1.500 km2 kunnen hebben en regelmatig afstanden tot ruim 500 km offshore
en 200 km tussen haul-out plekken kunnen afleggen (Lowry et al., 2001). Lesage et al.,
(2004) hebben tevens vastgesteld dat sommige dieren seizoensgebonden migratie van
wel 658 km vertonen. Recent onderzoek (Brasseur et al., 2008) bevestigt dit beeld en
laat tevens zien dat individuele dieren grote verschillen in hun trekgedrag en offshore
verspreiding kunnen vertonen. Over het algemeen hebben Nederlandse gewone
zeehonden echter de neiging zich langs de kust (tot tientallen km’s afstand) te
verplaatsen, maar ze kunnen ook tot enige honderden km’s uit de kust zwemmen. Ze
gebruiken haul-out plekken in de Nederlandse Waddenzee en zwemmen langs de gehele
Nederlandse kust. Daarbij kunnen ze afstanden afleggen van de Zeeuwse Delta of zelfs
naar Noord-Frankrijk naar Duitse of Deense wateren en vice versa (Brasseur &
Reijnders, 2001; Brasseur et al., 2004; Reijnders et al., 2000). Zo is bijvoorbeeld
vastgesteld dat zwangere vrouwtjes de Delta verlieten en naar de Waddenzee
zwommen om daar hun jong te werpen (Brasseur et al., 2001; Brasseur et al., 2004).
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Figuur 2. De voorspelde verspreiding van gewone zeehonden op grond van het
voorkeurshabitatmodel van Brasseur et al. (2009) en de tijdens vliegtuigtellingen
vastgestelde aantallen zeehonden (zwarte stip = haul-out gebied).

Gezenderde zeehonden prefereren over het algemeen echter dicht bij hun haul-out
gebieden te blijven in relatief ondiepe kustwateren met een sediment dat weinig
modder bevat. (Suryan & Harvey, 1998). Deze voorkeur kan suggereren dat zeehonden
hun keus voor haul-out gebieden mede baseren op de aanwezigheid van geschikte
foerageergebieden in de onmiddellijke omgeving. Een recent uitgevoerde modelmatige
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studie Brasseur et al. (2010) laat zien dat gezien het huidige gebruik van ligplaatsen,
relatief hoge dichtheden zeehonden rond de Waddenzeekust en de Delta verwacht
kunnen worden (Figuur 2). In de Waddenzee worden inderdaad hoge aantallen
gevonden, terwijl de aantallen in de Delta lager zijn. In tegenstelling tot eerdere studies
(Brasseur et al., 2004) zijn de verwachte dichtheden niet homogeen rond de ligplaatsen
verdeeld. De verspreiding is deels bepaald door abiotische factoren als waterdiepte en
sedimenttype. Een studie met gezenderde zeehonden laat tevens zien dat de gehele
Nederlandse kust tot ver op zee in potentie een favoriet foerageergebied is, indien geen
rekening wordt gehouden met de ligplaatsen (Brasseur et al., 2010). De wateren in het
Deltagebied zijn eveneens gekwalificeerd als potentieel goede foerageergebieden.
Hetgeen goed overeen komt met historische gegevens die laten zien dat vroeger veel
hogere aantallen dan tegenwoordig in het gebied voorkwamen (Mees & Reijnders, 1994;
Reijnders, 1985). De afwezigheid van zeehonden kan het gevolg zijn van intensief
menselijk gebruik, waardoor zeehonden niet in het gebied foerageren en dientengevolge
geen gebruik maken van ligplaatsen in de nabijheid.
Zeehonden vangen hun prooi door het volgen van de waterstroom die wordt
veroorzaakt door de zwembeweging van vissen. De waterstroom detecteren ze
waarschijnlijk met hun snorharen (Dehnhardt et al., 2001). Gewone zeehonden hebben
in Nederlandse wateren een breed voedselspectrum bestaand uit verschillende
vissoorten als bot, tong, schol, haring, kabeljauw, wijting en sprot, met een voorkeur
voor bodemgebonden vissen zoals platvissen (De Jong et al., 1997a). Ook Brasseur et
al. (2004) bevestigen aan de hand van analyse van uitwerpselen (waarbij geen
onderscheid in gewone en grijze zeehond gemaakt kon worden) platvis als algemeenste
prooisoort (Figuur 3).

harnasmannetje

rivierprik

geep

pitvis

Texel 2000-2002
(n=27)

haring

grondel
zandspiering

platvis
kabeljauwachtigen

Figuur 3. Samenstelling van prooisoorten van gewone zeehonden op basis van aantallen
vissen d.m.v. onderzoek aan faeces (n = 27; Brasseur et al., 2004).

Zeehonden eten overigens niet alle door mensen vangbare individuen van de
commerciële vissoorten (Bowen & Harrison, 1996). De visconsumptie door zeehonden
komt nooit boven de 11% van de hoeveelheid aangelande maatse vis van een soort.
Voor het totaal aan ‘overlappende’ vissoorten is dat slechts 1,6% (Brasseur, IMARES,
ongepubliceerde data). Het onderzoek concludeerde dat de zeehonden slechts een
geringe fractie consumeren van de soorten die door visserij worden aangeland in
Nederlandse havens en van de totale bestandsbiomassa van die soorten. Het is wel zo
dat zeehonden mogelijk direct of indirect profiteren van discards en schepen opzoeken
(Brasseur et al., 2004).

Zeezoogdieren op de Noordzee

17

Vissurveys en zenderonderzoek naar (habitatgebruik en foerageergedrag van)
zeehonden laten geen positieve relatie zien tussen de vastgestelde visdichtheden en het
gebruik van het gebied door zeehonden. Geen van de afzonderlijke vissoorten die in
grote hoeveelheden zijn gevangen, lijkt de verspreiding van de foeragerende zeehonden
te verklaren. De auteurs (Brasseur et al., 2004) concluderen dat het aanbod aan vis in
de huidige situatie geen beperkende factor voor zeehonden vormt, maar wijzen er ook
op dat nader onderzoek noodzakelijk is om de bemonstering van vis en zeehonden
beter op elkaar af stemmen.

2.2.3 Toekomstige verspreiding/aantallen
Het is aannemelijk dat de huidige exponentiële populatiegroei op een gegeven moment
af zal vlakken. Hetzij door het optreden van beperkingen in de prooibeschikbaarheid,
hetzij door beperkingen in het aantal en de oppervlakte aan geschikte ligplaatsen (zie
paragraaf 4.7). De verspreiding van gewone zeehonden in Nederland zal in grote lijnen
nauwelijks veranderen; lokaal kunnen zandbanken ongeschikt worden of kunnen nieuwe
zandbanken ontstaan, hetgeen kan leiden tot lokale veranderingen in verspreiding. Hoe
de populatie in de Delta zich zal ontwikkelen, hangt sterk af van plaatselijke
(beschermings)maatregelen en de mogelijkheden van uitwisseling met de populatie in
de Waddenzee. De aantallen die rond 1900 aanwezig waren, zullen door de voltooiing
van de deltawerken echter niet meer bereikt worden.
Interessant is een verandering in de voortplantingscyclus van de gewone zeehond.
Reijnders et al. (2010) hebben aangetoond dat de geboortepiek bij gewone zeehonden
(in de Waddenzee) sinds de jaren zeventig is vervroegd. Het waarschijnlijkste
mechanisme is het verkorten van de embryonale diapauze. Volgens de auteurs kan dit
veroorzaakt zijn door een verbeterde voedselsituatie, i.c. een toename in het aanbod
van kleine vissen als gevolg van selectieve visserij op grotere vissen in het algemeen en
overbevissing van grote(re) roofvissen (Reijnders et al., 2010). De geschetste
verandering is illustratief voor het onbedoeld optreden van effecten door menselijke
activiteiten op zeehonden, waardoor hun verspreiding en de aantallen in de toekomst
beïnvloed kunnen worden. In een toekomstscenario waarbij de aantallen van grote(re)
roofvissen weer toenemen is het mogelijk dat de beschikbaarheid van kleine prooivissen
afneemt en beperkend wordt voor de aantallen gewone zeehonden.

2.3 Grijze zeehond
2.3.1 Status/verspreiding
De grijze zeehond komt aan weerszijden van de noordelijke Atlantische Oceaan voor. Er
worden drie populaties onderscheiden in de noordwestelijke Atlantische Oceaan, de
Oostzee en de noordoostelijke Atlantische Oceaan. Nederlandse grijze zeehonden
behoren tot de laatste populatie, die zich uitstrekt van Ierland, via de Britse eilanden en
de Noordzeekustzone naar Bretagne in Frankrijk (De Jong et al., 1997b). De aantallen
en samenstelling van deze(sub)populaties worden beïnvloed door ontwikkelingen in
meta-populatie elders in de Noordzee (TSEG, 2010). In het seizoen 2008/2009 werden
in de Waddenzee 2756 individuen geteld, waarvan 2108 in Nederland (Figuur 5). Met
name haul-out gebieden tussen Vlieland en Terschelling, de Richel en de Engelse Hoek,
herbergen hoge aantallen (Figuur 4). Samen met de veel kleinere kolonies op Helgoland
en Amrum in de Duitse Waddenzee vormen deze gebieden ook de belangrijkste
voortplantingsgebieden voor grijze zeehond op het continent (Härkönen et al., 2007).
Naast de Waddenzee herbergt het Deltagebied tegenwoordig ook een (kleine) populatie.
Hoewel de haul-out gebieden in de Waddenzee en het Deltagebied liggen, strekken de
activiteiten van grijze zeehonden zich uit langs de gehele Noordzeekustzone die niet
alleen als een foerageergebied, maar ook als een trekroute tussen beide gebieden en
aangrenzende landen wordt gebruikt (Brasseur et al., 2001a; Brasseur et al., 2004).
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Historische gegevens laten zien dat de grijze zeehond tot de zesde eeuw een algemene
soort was in de Waddenzee, daarna in aantal achteruit ging en vermoedelijk in de
negentiende eeuw is uitgestorven. Oorzaken van de verdwijning uit Nederland waren
het gevolg van toenemende menselijke kolonisatie en toegenomen jachtdruk (Reijnders,
1995). Verbod van de jacht begin jaren zestig resulteerde in een hervestiging in de
Waddenzee door dieren die waarschijnlijk afkomstig waren van de Britse Farne
eilanden. In eerste instantie werden (al sinds 1955) losse dieren gezien (Van Bree et
al., 1992). In de jaren zestig ontstond een kolonie op het Duitse Amrum (Quedens,
1988). Eind jaren zeventig vestigde de soort zich (weer) in Nederland op de Engelse
Hoek tussen Vlieland en Terschelling. In 1984/85 werden hier voor het eerst jongen
geboren, waarna de populatie groeide tot 500 à 600 individuen eind twintigste eeuw
(Reijnders, 2000). Deze eeuw heeft de grijze zeehond zich gevestigd op nieuwe
plekken: de Noorderhaaks en de Vliehors. In 2003 werd de grens van duizend dieren
overschreden en groeide de populatie jaarlijks met 18,7% (Figuur 5). Ook in het
oostelijk deel van de Nederlandse Waddenzee worden de laatste jaren steeds meer
grijze zeehonden geteld. Het aantal pups nam met een jaarlijkse groeisnelheid van
21,3% eveneens exponentieel toe tot 272 dieren tijdens de jongenperiode 2008/2009
(Figuur 5, Brasseur et al., 2009). In tegenstelling tot Nederland is in Groot-Brittannië
bewijs gevonden voor een afvlakking van de sterke toename in het aantal pups (SMRU,
2009). De uitbraak van het Phocine Distemper Virus heeft aanmerkelijk minder slachtoffers onder grijze zeehonden gemaakt dan onder gewone zeehonden (zie Figuur 1;
Härkönen et al., 2006).
De hoge groeisnelheid wijst er op dat de draagkracht voor de populatie nog niet
overschreden wordt, met andere woorden, het aanbod aan voedsel en haul-out
gebieden vormt geen beperkende factor. De populatie in de Waddenzee is waarschijnlijk
geen gesloten populatie, zodat de hoge groeisnelheden mede veroorzaakt kunnen zijn
door influx van zeehonden uit nabijgelegen gebieden.
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Figuur 4. Verspreiding van grijze zeehonden in de Nederlandse Waddenzij in 2009 tijdens de
verharing (mrt-apr) wanneer de hoogste aantallen op ligplaatsen worden vastgesteld.
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Figuur 5. Exponentiële groei van grijze zeehonden in de Nederlandse Waddenzee tijdens de
verharingsperiode (mrt-apr 18,74%), tijdens de jongenperiode (dec-feb 19,76%) en in de
‘zomer’ (jun-aug 14,65%), naar Brasseur et al. (in prep).

In het Deltagebied was de grijze zeehond vele jaren een dwaalgast, maar sinds het
seizoen 2002/2003 zijn de aantallen spectaculair toegenomen. Inmiddels is de grijze
zeehond zelfs talrijker dan de gewone zeehond. De meest recente telling in 2008
resulteerde in 200 grijze zeehonden. De grootste aantallen worden gezien in de
Voordelta (Berrevoets et al., 2005). In de Delta is het reproductiesucces laag en is de
sterfte groot, zodat net als bij de gewone zeehond, het voortbestaan van de kolonies
hier grotendeels afhankelijk is van de influx van elders, met name de Waddenzee
(Reijnders et al., 2000).
Zenderonderzoek geeft aan dat grijze zeehonden regelmatig honderden kilometers
zwemmen tussen haul-out gebieden en vermoedelijke foerageergronden (Hammond et
al., 1992; McConnell et al., 1992; Thompson et al., 1991; Thompson et al., 1996).
grijze zeehonden worden beschouwd als ‘central place foragers’: de dieren trekken
vanuit een rustplek met enige regelmaat naar een aantal foerageerlocaties (McConnell
et al., 1999; Sjoberg & Ball, 2000). Hoewel nog geen vergelijkbare data beschikbaar
zijn voor de dieren uit de Noordzee, weten we van grijze zeehonden uit de Oostzee en
uit de oostelijke Atlantische Oceaan dat ze een gemiddelde 95% kernel home range van
respectievelijk 2.658 ± 508 km2 en 23.976 ± 9.133 km2 hebben (Austin et al., 2004;
Sjoberg & Ball, 2000). Home ranges van juveniele dieren zijn vaak groter en variabeler
dan home ranges van volwassen dieren.
Zenderonderzoek aan Nederlandse grijze zeehonden heeft een voorkeur voor grof
sediment aangetoond (Aarts et al., 2008; Brasseur et al., 2009), hetgeen mogelijk
samenhangt met de habitatvoorkeur van zandspiering, een bekende prooisoort
(McConnell et al., 1999). Gezenderde grijze zeehonden verblijven het grootste deel van
hun tijd in de omgeving van hun ligplaatsen, maar ze foerageren ook vaak verder
offshore (Brasseur et al., 2009). Ze verplaatsen zich soms bovendien over grote afstand
tussen de Waddenzee en het Deltagebied en tussen Nederland en Engeland (Figuur 6).
Gezien het geringe aantal gezenderde dieren suggereren Brasseur et al. (2009) dat
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dergelijke bewegingen in de gehele populatie algemeen voorkomen. De zendergegevens
en een daarvan afgeleide voorspelling laten zien dat de Nederlandse Noordzeekustzone
een belangrijke functie voor grijze zeehonden vervult (Figuur 7). Enerzijds als
foerageergebied, anderzijds als migratieroute.
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Figuur 6. Zendergegevens van 11 grijze zeehonden tussen april 2005 en mei 2006.
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Figuur 7. De voorspelde verspreiding van grijze zeehonden (op grond van het
voorkeurshabitatmodel van Brasseur et al. (2009)) als haul-out gebieden geen beperkende
factor vormen.

2.3.2 Ecologie
De meeste kennis over de ecologie van grijze zeehonden is afkomstig van studies in
Canada en Groot-Brittannië. grijze zeehonden vertonen een duidelijke geslachtsdimorfie
en hebben een zogenaamde ‘capital breeding strategy’ (Iverson et al., 1993), het geen
betekent dat ze tijdens het voortplantingsseizoen vasten en op hun energiereserves
interen. De beide sexen hebben een eigen specifieke energiehuishouding, resulterend in
verschillen in de grootte van hun foerageergebied, dieet en foerageergedrag. Vrouwtjes
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hebben over het algemeen een consistentere strategie, een kleiner foerageergebied en
een groter aandeel (semi)pelagische prooisoorten met een hogere energetische waarde
in hun dieet (Austin et al., 2006; Beck et al., 2002). Mannetjes spenderen meer tijd aan
foerageren en hebben over het algemeen langere foerageersessies (Beck et al., 2003a).
In het voorplantingsseizoen bewaken dominante mannen een harem, waardoor ze niet
kunnen foerageren. Tijdens het voortplantingsseizoen verbruiken vrouwtjes meer
energie dan mannetjes en hebben ze een smallere nichebreedte (Austin et al., 2004;
Beck et al., 2003a, b & c; Mellish et al., 1999).
Grijze zeehonden brengen het grootste deel van hun tijd (80%) in het water door
(McConnell et al., 1999). Al naar gelang de geografische ligging vindt haul-out plaats op
zandbanken, rotskusten of op het ijs waar grijze zeehonden rusten, verharen of een
enkel jong met een witte harige vacht ter wereld brengen. De geboortepiek varieert per
gebied. Zo vinden de meeste geboortes in de kolonies ten westen van Groot-Brittannië
in het najaar plaats (Pomeroy et al., 1999), terwijl deze in Nederland tussen november
en januari plaatsvinden. In tegenstelling tot gewone zeehonden kunnen pups van grijze
zeehonden kort na de geboorte niet meteen zwemmen. Totdat ze hun witte vacht
hebben vervangen moeten de pups droog blijven. Het is daarom van belang dat jongen
ter wereld gebracht worden op locaties die niet kunnen overstromen. Verharing vindt
grotendeels plaats op dezelfde zandbanken. Nederlandse dieren verharen in maart-april,
in het westen van Groot-Brittannië vindt de verharing ‘s winters plaats (Pomeroy et al.,
1999).
Beide geslachten vasten niet alleen tijdens het voortplantingsseizoen, maar ook tijdens
de verharing (Iverson et al., 1993; Lidgard et al., 2005; Walton et al., 2000). Om
ingeteerde vetreserves aan te vullen foerageren ze daarna met een verhoogde
intensiteit (Murie & Lavigne, 1992). Foerageren vindt over het algemeen plaats op of bij
de zeebodem, waarbij grijze zeehonden zwemmend naar prooi zoeken, maar ook op
een plek kunnen wachten tot er een prooi in de buurt komt (McConnell et al., 1999;
Thompson et al., 1991). De dagelijkse energiebehoefte van grijze zeehonden is naar
schatting gemiddeld 5.500 kcal (Fedak & Anderson, 1987; Hammond et al., 1994a;
Sparling, 2003), al varieert deze naar gelang de grootte van de zeehond en het seizoen.
Hoewel grijze zeehonden geacht worden niet dagelijks te eten, is deze energiebehoefte
equivalent aan een dagelijkse voedselbehoefte van ongeveer 5 kg, afhankelijk van de
prooisoort.
Een literatuurstudie naar het dieet van grijze zeehonden (Brasseur et al., 2004) toont
aan dat zandspiering op veel plekken (Engeland, Ierland, Noorwegen en Canada) een
belangrijke prooi is, zowel getalsmatig als (in sommige maanden) ook op gewichtsbasis.
Verder is gebleken dat het dieet zeer divers is, afhankelijk van het gebied en de tijd van
het jaar. Over het algemeen worden talrijke en wijd verbreide soorten ook het meest in
het dieet van de zeehonden aangetroffen. Er mag verondersteld worden dat
Nederlandse grijze zeehonden uit de Waddenzee regelmatig op de Noordzee foerageren
en daar een prooiaanbod vinden dat − zeker ’s zomers − voor een groot deel uit
zandspiering zal bestaan. Daarnaast zal het dieet voor een belangrijk deel worden
bepaald door de samenstelling van de visfauna in de kustgebieden. Langs de
Nederlandse kust foerageren grijze zeehonden op een keur aan benthische soorten. Het
in Nederland gevonden dieet is vergelijkbaar met hetgeen aan de Engelse oostkust is
vastgesteld, maar het aandeel zandspiering is in Nederland relatief gezien geringer. Het
lagere aandeel zandspiering bij Nederlandse zeehonden reflecteert mogelijk een lager
aanbod in vergelijking met andere prooisoorten. Gegeten prooien zijn gemiddeld niet
groter dan 20 cm, nauwelijks groter dan de prooien die gewone zeehonden
consumeren. Het dieet van beide soorten vertoont over het algemeen overlap, zodat in
de toekomst voedselcompetitie op zou kunnen treden. Verschillen in fenologie zorgen
echter voor een (gedeeltelijke) scheiding in tijd.
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2.3.3 Toekomstige verspreiding/aantallen
Het is aannemelijk dat de huidige exponentiële populatiegroei van de grijze zeehond op
een gegeven moment af zal vlakken. In potentie kunnen grijze zeehonden het gehele
Waddengebied koloniseren, maar cumulatieve effecten van verschillende activiteiten
zullen de populatiegroei eerder remmen. Voor de Hollandse kust kunnen nieuwe
ligplaatsen ontstaan door de geplande megasuppleties. Indien rust en voor langere tijd
beschikbaar zijn van deze gebieden is gewaarborgd, is permanente vestiging niet
uitgesloten.
Net als bij de gewone zeehond zijn er aanwijzingen dat ook bij de grijze zeehonden een
vervroeging in de reproductiecyclus plaatsvindt (Brasseur et al., in prep.). Het is de
vraag of hetzelfde mechanisme werkzaam is als bij de gewone zeehond. Heeft de
verschuiving met de leeftijdsverdeling van de populatie te maken, waarbij een
‘volwassen’ populatie meer ervaren vrouwtjes bevat, die veelal vroeger jongen werpen
dan minder ervaren vrouwtjes. Of lijkt de Nederlandse populatie meer op de
moederpopulatie in Groot-Brittannië?
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3

Walvisachtigen

3.1 Algemeen
In de Nederlandse Noordzee (grofweg 51–56° NB en 2-7° OL) is in de loop der tijden
een vijventwintigtal soorten walvisachtigen vastgesteld (Tabel 2). Tien daarvan zijn
uitsluitend als strandingsslachtoffer gevonden en nog nooit levend waargenomen. Van
der Meij & Camphuysen (2006) presenteren in een overzichtsartikel alle waarnemingen
van zeezoogdieren in de zuidelijke Noordzee sinds 1970, het oprichtingsjaar van de
Marine Mammal Database onder auspiciën van de Nederlandse Zeevogelgroep (NZG).
Tot 2005 zijn vijftien soorten walvisachtigen levend waargenomen (Tabel 2).
Tabel 2. Status van walvisachtigen in de Noordzee (Marine Mammal Database en
www.walvisstrandingen.nl). De statusaanduiding is conform Camphuysen & Peet (2006):
bewoner = vrijwel jaarlijks waargenomen; regelmatige gast = niet jaarlijks waargenomen;
dwaalgast = onregelmatig waargenomen, en als extra categorie vondst = soort die
uitsluitend dood gevonden is.
Soort

Wetenschappelijke naam

Status

Bruinvissen
Bruinvis

Phocoena phocoena

Bewoner

Blauwe vinvis
Noordse vinvis
Gewone vinvis
Dwergvinvis
Bultrug
Potvis
Dwergpotvis
Butskop
Cuvier’s spitssnuitdolfijn
Gewone spitssnuitdolfijn
Spitssnuitdolfijn van Blainville
Spitssnuitdolfijn van Gray
Grijze walvis

Balaenoptera musculus
Balaenoptera borealis
Balaenoptera physalus
Balaenoptera acutorostrata
Megaptera novaeangliae
Physeter macrocephalus
Kogia breviceps
Hyperoodon ampullatus
Ziphius cavirostris
Mesoplodon bidens
Mesoplodon densirostris
Mesoplodon grayi
Eschrichtius robustus

Vondst
Vondst
Regelmatige
Bewoner
Dwaalgast
Regelmatige
Vondst
Regelmatige
Vondst
Regelmatige
Vondst
Vondst
Vondst

Dolfijnen
Beloega
Narwal
Zwarte zwaardwalvis
Orka
Atlantische griend
Tuimelaar
Gestreepte dolfijn
Gewone dolfijn
Witsnuitdolfijn
Witflankdolfijn
Grijze dolfijn

Delphinapterus leucas
Monodon monoceros
Pseudoorca crassidens
Orcinus orca
Globicephala melas
Tursiops truncatus
Stenella coeruleoalba
Delphinus delphis
Lagenorhynchus albirostris
Leucloperus acutus
Grampus griseus

Dwaalgast
Vondst
Vondst
Vondst
Regelmatige
Bewoner
Regelmatige
Regelmatige
Bewoner
Regelmatige
Dwaalgast
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De meeste daarvan zijn schaars, met slechts een handvol bekende waarnemingen, en
kunnen dan ook niet tot de inheemse fauna van de Nederlandse Noordzee gerekend
worden. Vier soorten kunnen wel als inheems beschouwd worden: dwergvinvis,
witsnuitdolfijjn, tuimelaar en bruinvis. De vier inheemse soorten zijn beschermd onder
verschillende conventies en verdragen, zoals de Conventie van Bern en de Conventie
van Bonn 2. De dolfijnen worden daarnaast beschermd in het ASCOBANS-verdrag. Drie
soorten zijn bovendien gekwalificeerd als beschermde soorten onder de Europese
Habitatrichtlijn (Bijlage II en V). Bruinvis staat op de Nederlandse Rode Lijst
(Zoogdiervereniging VZZ, 2006) van bedreigde zoogdieren in de categorie ‘Kwetsbaar’;
tuimelaar staat op deze lijst in de categorie ‘In het wild verdwenen uit Nederland’ dat
wil zeggen er is in tien achtereenvolgende jaren geen regelmatige voortplanting in
Nederlandse wateren aannemelijk te maken. In de volgende paragrafen wordt
gedetailleerder op deze soorten ingegaan. Hier wordt eerst een algemene schets van
het voorkomen van walvisachtigen in de Noordzee gegeven.
Op het NCP zijn de meeste walvissen schaars of uiterst zeldzaam; alleen de dwergvinvis
die ondieper water dan de meeste andere algemene Atlantische walvissoorten
prefereert, komt regelmatig in de Noordzee voor. Diep duikende soorten als
spitssnuitdolfijnen en grijze dolfijnen daarentegen mijden de ondiepe Noordzee en zijn
vrijwel uitsluitend bekend van strandingen, al dan niet van levende dieren. In de
noordoostelijke Atlantische Oceaan komen twee soorten dolfijnen voor: witsnuit- en
witflankdolfijn. Beide bereiken in de Noordzee de zuidgrens van hun verspreidingsgebied. Voor zuidelijke soorten als tuimelaar en gewone dolfijn daarentegen ligt de
Noordzee aan de noordgrens van het verspreidingsgebied. De bruinvis ten slotte is de
algemeenste walvisachtige in de Noordzee.

3.2 Bruinvis
3.2.1 Status en verspreiding
De bruinvis is de algemeenste walvisachtige in de Noordzee. In de (noordoostelijke)
Atlantische Oceaan is de verspreiding vrijwel beperkt tot de koudere ondiepere wateren
van het continentaal plat in gematigde streken, al zijn er waarnemingen bekend uit
dieper water zoals tussen IJsland en de Farøer. Atlantische bruinvissen worden tot in de
Golf van Biskaje aangetroffen. Zuidelijker langs het Iberisch Schiereiland, waar relatief
koud water opwelt, komt een aparte kleine (relict)populatie voor. Rond de Noordzee
komen hoge dichtheden voor in wateren tot ca. 100 meter diepte aan de oostkant van
Denemarken in de Grote en Kleine Belt en in het noordwestelijk deel van de Noordzee
(Reid et al., 2003).
In Europese wateren zijn twee grootschalige inventarisaties uitgevoerd: SCANS in de
zomer van 1994 (Hammond et al., 1998 & 2002) en SCANS II in de zomer van 2005
(SCANS, 2008), waarbij het aantal bruinvissen op respectievelijk 250.000 en 230.000
geschat werd voor de gehele Noordzee en het Kanaal. Tijdens SCANS II werd het aantal
bruinvissen in de zuidelijke Noordzee (grofweg ten zuiden van het Schotse Edinburgh)
en het Kanaal (SCANS 2008) geschat op 134.000 dieren. Vliegtuigtellingen door
IMARES van het NCP (met uitzondering van de noordpunt) leverden in het voorjaar −
de periode met de hoogste aantallen − van 2010 een aantalschatting van ca. 66.000
individuen (95% CI: ca. 34.000 – 135.000; Scheidat, IMARES, mond med).
2

De Bern-conventie is een verdrag van de Raad van Europa dat in 1979 in Bern werd gesloten met als
doel het behoud van met name bedreigde wilde dier- en plantensoorten en hun natuurlijke habitats.
De Bonn-conventie is een verdrag dat op initiatief van de Verenigde Naties in 1979 in Bonn werd
gesloten met als doel het behoud van (met name bedreigde) trekkende diersoorten in hun gehele
verspreidingsgebied.
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In Nederland was de soort tot halverwege de twintigste eeuw een zeer algemene
verschijning in de kustwateren en in de − in 1932 afgesloten − Zuiderzee. Daarna
verdween de soort uit de zuidelijke Noordzee. Vanaf eind jaren tachtig namen de
aantallen in Nederland weer toe, zowel in de kustzone als verder op zee werd deze
toename vastgesteld. Gestandaardiseerde zeetrektellingen vanaf de kust door de
werkgroep NZG/CvZ, waarbij ook zeezoogdieren geteld worden, laten sinds 1990 een
toename van ca. 40% per jaar zien (Camphuysen, 1994 & 2004). Deze positieve trend
lijkt sinds 2006 enigszins af te vlakken (Camphuysen, 2008). De toename van
waarnemingen in de kustzone staat niet op zich. Zowel op het strand als elders op het
NCP is een toename evident. Het aantal gestrande dieren op de kust is sinds de jaren
tachtig toegenomen, na een aanvankelijke afname in de zomer sinds de Tweede
Wereldoorlog (Addink & Smeenk, 1999). Om de aantalsontwikkelingen op zee te volgen
worden sinds 1984 vliegtuigtellingen door Rijkswaterstaat uitgevoerd. Ook deze
tellingen laten een toename in aantallen zien, waarbij de eerste bruinvissen in 1991
werden vastgesteld. In de periode 1994-2005 werd een positieve trend vastgesteld met
een jaarlijkse groei van 17%. Na 2005 boog de aantalsontwikkeling om naar een
negatieve trend (Arts, 2009; Witte et al., 1998).
Een oorzaak voor het verdwijnen van de bruinvis uit Nederland in de eerste helft van de
twintigste eeuw is niet bekend, maar een afname in het prooiaanbod, met name haring
en makreel, lijkt een belangrijke rol gespeeld te hebben (Evans, 1990; Reijnders,
1992). De oorzaken voor de toename op het NCP sinds de jaren tachtig zijn evenmin
bekend, maar in theorie zou groei van de populatie in en rond de Noordzee een oorzaak
kunnen zijn. Data over overleving en reproductie van bruinvissen is schaars, maar de
jaarlijkse populatiegroei valt in de ordegrootte 5-10%, met een maximum van 9,4%
(Lockyer, 2003). De geconstateerde jaarlijkse groei van minimaal 17 en maximaal 40%
(sinds 1990) in Nederland is niet te verklaren uit reproductie van de ‘Nederlandse’
populatie. Populatiegroei is dus uitgesloten als oorzaak van de toename in de zuidelijke
Noordzee.
Een vergelijking van de resultaten van SCANS in 1994 (Hammond et al., 1998 & 2002)
en SCANS II in 2005 (SCANS, 2008) laat een stabiele populatie zien voor de gehele
Noordzee en het Kanaal. De verspreiding is wel veranderd: in 1994 werden nog twee
keer zoveel dieren gezien in het noordelijke deel van de Noordzee (globaal ten noorden
van Edinburgh), in 2005 was de verdeling andersom. Met name ten oosten van
Schotland zijn de aantallen afgenomen. Voor de Engelse oostkust zijn de aantallen sterk
toegenomen, maar ook ten westen van Denemarken werden in 2005 hogere aantallen
vastgesteld. De toename in onze kustgebieden en daarmee in verbinding staande
wateren wordt veroorzaakt door een verschuiving van de noordelijke Noordzee naar
meer zuidelijk gelegen gebieden. Deze verschuiving wordt mogelijk veroorzaakt door
een verslechterd voedselaanbod in de noordelijke Noordzee, zoals in de jaren tachtig
ook bij overwinterende alken en zeekoeten is vastgesteld. In de zuidelijke Noordzee
waren beide soorten destijds talrijker dan voorheen en beide spoelden in hogere
aantallen dan ooit op de Nederlandse stranden aan. Voedselgebrek (en chronische
olievervuiling) werd als de belangrijkste doodsoorzaak genoemd (Camphuysen, 1989).
Een toename in de zuidelijke Noordzee betekent dus niet a priori een gunstige
ontwikkeling.

3.2.2 Ecologie
Bruinvissen worden het gehele jaar op het NCP gezien. Tijdens tweemaandelijkse
vliegtuigtellingen (Arts, 2009) worden de laagste dichtheden in najaar en winter (augsep t/m dec-jan) vastgesteld. In april-mei wordt een seizoenspiek vastgesteld. Vanaf
land kunnen bruinvissen eveneens het gehele jaar worden waargenomen, maar worden
de hoogste aantallen in de winter en het vroege voorjaar gezien. De aantallen kunnen
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per dag en locatie sterk fluctueren. In tegenstelling tot begin twintigste eeuw zijn
waarnemingen in de zomermaanden (nog) schaars. Op het strand worden relatief veel
kadavers in de late lente en in de (na)zomer gevonden. De laatste jaren worden in de
zomermaanden steeds meer zeer jonge dieren dood gevonden (Leopold & Camphuysen,
2006). De leeftijdsverdeling van gestrande bruinvissen is scheef, met een hoger aandeel
jonge, met name juveniele, dieren dan volwassen dieren. Enerzijds kan dit het gevolg
zijn van hogere sterfte onder jonge dieren, anderzijds kan dit wijzen op een hoger
aandeel jonge dieren in de Nederlandse kustzone. Dit hoeft niet per se te betekenen dat
hier voortplanting plaatsvindt; het percentage neonaten, recent of door geboren dieren,
bedroeg zowel in 2006 als in 2009 11% (n = 64 & 90; Leopold & Camphuysen, 2006;
Wiersma & Gröne, 2009).
Bruinvissen zijn veelal kustgebonden en hebben een voorkeur voor relatief ondiep
water. Hoewel jongen ook op open zee worden geboren, hebben bruinvissen mogelijk
een voorkeur voor beschut, ondiep water. Aangezien pasgeboren jongen minder goed
kunnen zwemmen, mag in het geboortegebied geen sterke stroming in de richting van
een flauw hellend, zandig strand voorkomen.
Bruinvissen lijden een veeleisend leven met een hoge energiebehoefte (‘life in the fast
lane’): met name geslachtsrijpe vrouwtjes, die vrijwel onafgebroken zwanger zijn of een
jong hebben. Bruinvissen kunnen in hun blubberlaag namelijk niet veel reserves
opslaan, waardoor ze genoodzaakt zijn om vrijwel continu voedsel te zoeken.
Paringen vinden waarschijnlijk plaats in de zomer. Börjesson & Read (2003) hebben de
conceptieperiode bepaald door intrapolatie van de grootte van foetussen van
vrouwelijke bijvangstslachtoffers. Voor het Skagerak en het Kattegat bij Denemarken
vonden ze 25 juli (± 20,3 dag) als gemiddelde conceptiedatum. Deze verschilde niet
van die in de Noordzee, maar is intermediair tussen Bay of Fundy (6 jul ± 9,5 dag) en
de Oostzee (18 aug ± 11.8 dag). Na een draagtijd van bijna 11 maanden (Börjesson &
Read, 2003) worden de jongen geboren. De eerste geboortes vinden in Duitsland in
maart plaats, het merendeel in mei-juli (Hasselmeijer et al., 2004). In vergelijking met
dolfijnen blijven bruinviskalfjes kort bij hun moeder, meestal minder dan een jaar (Read
et al., 1997). Kalfjes worden ca. een half jaar door hun moeder gezoogd. In eerste
instantie drinken ze uitsluitend moedermelk. Bij dieren in gevangenschap is vastgesteld
dat ze vanaf 2-4 maanden in toenemende mate vast voedsel tot zich nemen (Read et
al., 1997). Het dieet van jonge dieren bestaat uit kleinere prooisoorten dan volwassen
dieren.
Het dieet van bruinvissen is veelal bestudeerd door maagonderzoek aan gestrande of
gevangen dieren en bestaat hoofdzakelijk uit kleine in scholen levende vissoorten die
(waarschijnlijk) vlak
bij
de zeebodem worden gevangen. Haringachtigen,
kabeljauwachtigen, zandspiering en grondels zijn kwantitatief belangrijke voedselcomponenten. Hoewel een breed spectrum aan prooisoorten is vastgesteld lijken
bruinvissen in een bepaald gebied zich te beperken tot een klein aantal soorten (Santos
& Pierce, 2003). Zo werden wijting en zandspiering als algemeenste prooi vastgesteld in
magen van gestrande en bijgevangen dieren in Schotse wateren (n = 188, 1993-2003.
Santos et al., 2004). Het dieet van bruinvissen afkomstig van bijvangsten in de Engelse
Noordzee (n = 49, ICES, 2006) bestond uit wijting, met haring en zandspiering als een
na belangrijkste prooi. In Nederland vormden kabeljauwachtigen (wijting) een
belangrijke prooi bij gestrande en bijgevangen dieren (n = 90, 1986-2003, Santos et
al., 2005). Recentere gegevens (n = 208, 2006-2008, Beerman, 2010) laten zien dat
grondels naast kabeljauwachtigen een belangrijke component van het dieet vormen. In
het dieet van juveniele dieren waren grondels qua gewicht en energie-opname de
belangrijkste prooi, gevolgd door kabeljauwachtigen. Bij adulte dieren waren
kabeljauwachtigen en inktvisachtigen de belangrijkste prooigroepen. Grondels en wijting
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zijn relatief energie-arme vissoorten. Grondels zijn bovendien klein, zodat een bruinvis
relatief veel exemplaren moet vangen om voldoende binnen te krijgen. Al met al lijken
Bruinvissen in Nederland aangewezen op minder gunstige prooisoorten dan in
bijvoorbeeld Engelse en Schotse wateren waar haring en zandspiering naast wijting
belangrijke voedselcomponenten vormen. In de paragraaf 3.2.3 wordt nader ingegaan
op het verband tussen voedsel en bruinvissen.

3.2.3 Toekomstige verspreiding/aantallen
Er zijn aanwijzingen dat temperatuur een verklarende factor voor de verspreiding van
bruinvissen is. Zo hebben Fontaine et al. (2010) de ontstaansgeschiedenis van
verschillende (sub)populaties aan de hand van genetische markers vergeleken met
paleo-oceanografische en historische (verspreidings)gegevens. In de Kleine IJstijd (ca.
600-150 jaar BP) strekte kouder water zich uit van Noord-Europa tot voorbij het
Iberisch Schiereiland, waardoor bruinvissen ook een zuidelijker verspreiding dan heden
ten dage hadden. Met het warmer worden van het water begon een noordwaartse
exodus van dieren en ontstond de isolatie van de huidige Iberische populatie. Het
mechanisme achter deze correlatie tussen watertemperatuur en verspreiding van
Bruinvissen is onbekend, maar een relatie met prooivissen lijkt voor de hand liggend.
Zo heeft Evans (1990) de hypothese geponeerd dat de aantalsontwikkeling van de
bruinvis in de Noordzee hetzelfde patroon vertoont als dat van de aantallen en
verspreiding van haring, een belangrijke prooisoort. Een verklarende factor voor de
fluctuaties in de haringstand zou de temperatuur zijn. In de jaren twintig en dertig werd
de Noordzee minder aantrekkelijk voor de haring door een sterkere instroom van
Atlantisch water in het Kanaal en een lichte stijging van de watertemperatuur (Evans,
1990). Overbevissing heeft geleid tot een afname van de haringstand. Na sluiting van
de haringvisserij begin jaren zeventig heeft de haringstand zich weer hersteld, zodat de
visserij vanaf 1983 weer werd toegestaan. Rond 1990 zorgt overbevissing opnieuw voor
een afname van de haringstand. Vangst beperkende maatregelen resulteerden begin
deze eeuw in eerste instantie in groei van de haringpopulatie.
Ook zandspiering, een andere belangrijke voedselcomponent van het dieet van
bruinvissen, laat de laatste decennia grote veranderingen zien. Een vergelijking van het
dieet in het voorjaar van gestrande dieren op de Schotse Noordzeekust in 1993-2001 en
2002-2003 liet een afname van zandspiering in het dieet zien (Mac Leod et al., 2007).
Hoewel de steekproefgrootte gering is vonden Mac Leod et al. (2007) een toename van
het aandeel uitgehongerde dieren van 5 naar 33% (n = resp. 85 en 21) en poneren ze
de stelling dat dit veroorzaakt wordt door de afname van zandspiering. Thompson et al.,
(2007) maken een aantal kritische kanttekeningen bij deze studie in een artikel ‘Climate
change causing starvation in harbour porpoises?’ Zeevogelonderzoekers hebben
bovendien aanwijzingen gevonden dat zandspiering de laatste dertig jaar kleiner is
geworden onder invloed van hogere temperatuur (Wanless et al., 2004). Wat de
precieze mechanismen ook zijn, duidelijk is in ieder geval dat veranderingen in het
aanbod en de fenologie van zandspiering invloed kunnen hebben op het dieet en
dientengevolge de conditie van bruinvissen.
Gezien de ontwikkelingen in het verleden en de ingezette veranderingen in verspreiding
en voedselaanbod onder invloed van oceanografische veranderingen in de Noordzee is
al met al op den duur een afname van het aantal bruinvissen op het NCP te verwachten.
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3.3 Dwergvinvis
3.3.1 Status en verspreiding
De dwergvinvis is een soort met een wereldwijde verspreiding die voorkomt in relatief
ondiep water (< 200 m). De soort kan relatief dicht bij de kust verblijven, soms zelfs in
estuaria, baaien en dergelijke. In de Noordzee is het de algemeenste baleinwalvis, maar
desondanks zijn kwantitatieve data over het voorkomen op het NCP schaars. Tijdens de
twee grootschalige SCANS-surveys van het Europese continentaal plat in 1994 en 2005
werd het aantal dwergvinvissen in de Noordzee geschat op respectievelijk 8.400 en
10.500 individuen (Hammond et al., 2002; SCANS, 2008). Het verschil tussen beide
schattingen is echter niet significant. In de Noordzee lijkt een verschuiving van de
Schotse zuidoostkust naar meer centraal en zuidelijker op de Noordzee gelegen
gebieden plaats gevonden te hebben (SCANS, 2008). Waarnemingen op het NCP zijn
grotendeels beperkt tot het westelijk en noordwestelijk deel. De soort kan
gekwalificeerd worden als een bewoner in lage aantallen.

3.3.2 Ecologie
Hoewel de dwergvinvis een wereldwijde verspreiding heeft en relatief dicht bij land
voorkomt is onderzoek naar de ecologie van deze soort schaars. In 2007 is tijdens een
workshop op de jaarlijkse conferentie van de European Cetacean Society (ECS) een
aanzet gegeven tot synthese van de meest actuele kennis over deze soort (Robinson et
al., 2007). Duidelijk werd weer dat basale informatie over de leefwijze van deze vinvis
schaars is.
Over het algemeen wordt aangenomen dat dwergvinvissen na 5-7 jaar geslachtsrijp zijn
en daarna jaarlijks zwanger worden. De zwangerschap duurt naar schatting 10
maanden, waarna de geboorte van één kalf in warme wateren plaatsvindt. In de
Atlantische Oceaan worden de meeste kalfjes geboren in de periode oktober-maart met
een piek in december. Kalfjes worden kort gezoogd, waarschijnlijk 4 tot 6 maanden
lang. Dwergvinvissen trekken na de geboortepiek naar voedselrijke gebieden op hogere
breedtegraden; in de zomer lijkt een verschuiving naar kustwateren plaats te vinden.
De band tussen moeder en kalf is dan verbroken, zodat moeder-kalfparen in deze
voedselgronden nauwelijks worden gezien. In de (zuidelijke) Noordzee zijn geen
voortplantingsgebieden bekend.
In het zwaartepunt van de verspreiding in de Noordzee vertoont het voorkomen van de
dwergvinvis een duidelijk patroon. De meeste waarnemingen worden van mei t/m
september gedaan. De minste tussen oktober en april, hetgeen mogelijk deels
veroorzaakt
wordt
door
de
slechtere
waarnemingscondities
en
lagere
waarnemingsinspanning in die periode. In de (na)zomer van juli t/m oktober lijken
dwergvinvissen naar de kustzone te trekken en kunnen plaatselijk aggregaties van 1015 foeragerende dieren ontstaan (Reid et al., 2003). Het voorkomen op het NCP past
goed in het geschetste beeld. Hier worden de meeste dwergvinvissen in het late
voorjaar en vroege zomer (mei-juli) gezien. Een gedetailleerde survey rond de
Doggersbank van maart t/m juli 2007 (De Boer, 2010) liet een duidelijke piek zien van
de laatste aprildecade tot de tweede decade van mei. In deze periode werd een hoge
dichtheid (0.029 ex/km) vastgesteld, in de zelfde orde van grootte als de dichtheid in de
centrale Noordzee tijdens SCANS II (0.028 ex/km). De Doggersbank vormt in deze
periode waarschijnlijk een voorspelbare voedselbron door het massaal voorkomen van
zandspiering. Na overwintering in het zand komt zandspiering in april-mei massaal te
voorschijn (om zich voort te planten), waarna in mei-juni de hoogste dichtheden bereikt
worden. De Doggersbank bestaat uit zand en vormt een geschikte biotoop voor
zandspiering. Langs de steile hellingen vindt mogelijk een relatief hoge primaire
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productie van plankton plaats, waardoor een concentratie van hierop foeragerende
zandspiering ontstaat. Dwergvinvissen profiteren mogelijk van dit hoge voedselaanbod
(De Boer, 2010). Ook in de Moray Firth in het noordoosten van Schotland werd een
relatie gevonden tussen het aanbod aan zandspiering, de watertemperatuur en het
voorkomen van dwergvinvissen (Tetley et al., 2008). In perioden met instroom van
warmer water was het voedselaanbod aan zandspiering hoger als gevolg van een
hogere primaire productie van fytoplankton.
Zandspiering domineert het dieet van dwergvinvissen in de westelijke Noordzee. Het
dieet is hier echter gevarieerder dan in het noordoosten van de Atlantische Oceaan,
waar het dieet in de Noorse Zee grotendeels uit haring bestaat (Holst & Olsen, 2001;
Olsen & Grahl-Nielsen, 2003; Pierce et al., 2004). In West-Schotland werd aannemelijk
gemaakt dat vroeg in het seizoen zandspiering van belang was en later in het seizoen
haring (Mac Leod et al., 2004) Ook andere dieetstudies laten een gevarieerd
voedselspectrum zien, dat per gebied naar gelang het aanbod, het seizoen en het jaar
sterk kan verschillen (Haug et al., 1999; ICES, 2006). Het dieet kan bestaan uit prooien
van krill tot overwegend vis, waarbij in scholen levende soorten als haring, kabeljauw
en lodde belangrijke prooien kunnen vormen.

3.3.3 Toekomstige verspreiding/aantallen
Een gefundeerde voorspelling van de toekomstige verspreiding en aantallen op het NCP
is niet of nauwelijks te maken. Of de ingezette trend van een meer zuidelijke
verspreiding op het NCP doorzet is de vraag. Onduidelijk is ook hoe veranderingen in
fenologie van prooisoorten als bijvoorbeeld zandspiering doorwerken in het voedselaanbod voor dwergvinvissen. Dat dwergvinvissen zich echter kunnen handhaven in
warmere streken wordt geïllustreerd door het voorkomen van populaties in
(sub)tropische zeeën.

3.4 Witsnuitdolfijn
3.4.1 Status en verspreiding
De witsnuitdolfijn is een soort die uitsluitend in de gematigde en subarctische ondiepe
wateren van de Atlantische Oceaan voorkomt. Het verspreidingsgebied strekt zich uit
van West-Groenland en Cape Cod aan de Amerikaanse kust via Spitsbergen en Nova
Zembla tot de Franse kust. De verspreiding is grotendeels beperkt tot water van 50-100
meter diep op het continentaal plat (Reid et al., 2003). In de Noordzee ligt het
zwaartepunt van de verspreiding in het westelijk deel van de centrale en noordelijke
Noordzee. De zuidgrens van de verspreiding ligt min of meer in de zuidelijke Noordzee.
De SCANS-surveys resulteerden in een schatting voor de Noordzee en het Kanaal van
ca 7.900 dieren in 1994 en 2005 (Hammond et al., 1995 & SCANS, 2008).
Het voorkomen van witsnuitdolfijnen in de zuidelijke Noordzee lijkt invasie-achtig, met
talrijke waarnemingen in korte tijd gevolgd door perioden zonder waarnemingen
(Camphuysen & Peet, 2006). Al met al zijn uit het gehele jaar waarnemingen bekend,
met een dip in de nazomer en herfst. In Britse wateren worden witsnuitdolfijnen met
kalfjes in deze periode (jun-okt) het regelmatigst gezien, maar ook daar zijn
waarnemingen bekend uit het gehele jaar (Northridge et al., 1995). Op het NCP zijn niet
veel waarnemingen van kalfjes bekend, zodat aangenomen kan worden dat daar geen
of nauwelijks voortplanting plaatsvindt.
Strandingen op de Nederlandse kust vertonen een piek in de winter (nov-jan) en een
dip in augustus-oktober (Figuur 8). Strandingen op de Britse en Ierse kust laten een
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piek in de zomer zien; juveniele dieren stranden in juli, vrouwtjes in juni-juli en
mannetjes in augustus (Canning et al., 2008). Het is onbekend waardoor de verschillen
veroorzaakt worden.
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Figuur 8. Seizoensverloop van strandingen van Witsnuitdolfijn in Nederland (n = 174), 19682009. Bron: http://www.walvisstrandingen.nl/get?alias=ws

3.4.2 Ecologie
Over witsnuitdolfijnen is relatief weinig basale ecologische informatie voorhanden.
Derhalve werd op de jaarlijkse conferentie van de European Cetacean Society in 2010
de workshop First ECS Workshop on White-Beaked & Atlantic White-Sided Dolphins,
gehouden, waarbij het gebrek aan kennis over beide soorten werd benoemd en de
aanzet werd gegeven om samenwerking tussen onderzoekers verder te stimuleren,
opdat de kennisleemte wordt ingevuld. Deze leemte wordt ook duidelijk in een overzicht
van het voorkomen en de ecologie van zeezoogdieren in de Noordzee (zie Tabel 5 in
paragraaf 4.8, Brasseur et al., 2008). Sindsdien is er nieuwe informatie beschikbaar
gekomen over het dieet.
Over het dieet van witsnuitdolfijnen in de Noordzee was tot voor kort weinig meer
bekend dan van enkele incidentele studies aan een beperkt aantal dieren. Een grotere
studie werd uitgevoerd aan magen van in Schotland gestrande dieren (n = 22, 19922003; Canning et al., 2008). Het dieet lijkt uit een gevarieerd soortenspectrum te
bestaan, maar kabeljauwachtigen vormen een belangrijke component. Recent is een
uitgebreidere studie gepubliceerd naar het voedsel van in Nederland gestrande dieren
(Jansen et al., 2010; n = 45, 1968-2005) die de bevindingen van de oudere studies
bevestigt. Vis vormt verreweg de belangrijkste prooi, inktvis werd in één maag
aangetroffen. Met 98% van het gegeten gewicht vormen kabeljauwachtigen de belangrijkste prooi; wijting en kabeljauw zijn met 90% van het gewicht de belangrijkste
aangetroffen kabeljauwachtigen, en zijn in minstens driekwart van de onderzochte
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magen aangetroffen. Naast schelvis werden beide soorten ook als belangrijkste
prooisoorten in Schotse wateren vastgesteld (Canning et al., 2008).
Jansen et al. (2010) vonden een indicatie voor een leeftijdsgebonden verschil in dieet.
In tegenstelling tot oudere dieren bestond de maaginhoud van twee juveniele dieren uit
hoge aantallen kleine prooidieren (grondels en inktvis). Van nog jongere witsnuitdolfijnen, de groep waarbij het grootste verschil in dieet wordt verwacht, was echter
geen materiaal voorhanden om onderzocht te kunnen worden. Eenmaal volwassen
kunnen witsnuitdolfijnen als voedselspecialisten gekwalificeerd worden, die op
kabeljauwachtigen foerageren. Kabeljauw vertoont al sinds het begin van de jaren
zeventig van de twintigste eeuw een dalende trend. Sinds 1999 ligt het bestand onder
de zogenoemde limietgrens (70 miljoen kg). Dit betekent dat het bestand de laatste
tien jaar zo weinig volwassen vis bevat dat door een te lage voortplanting de kans op
natuurlijk herstel gering is. Door een relatief goede voortplanting in 2005 is het
kabeljauwbestand de laatste jaren iets toegenomen. In het dieet van witsnuitdolfijnen is
het aandeel kabeljauw(achtigen) voor en na de instorting niet significant veranderd.
Over bijvangsten in de Noordzee is weinig bekend; (jaarlijkse) bijvangstcijfers zijn niet
te geven. Waarnemersprogramma’s op vissersschepen in de pelagische visserij op
makreel en horsmakreel ten zuidwesten van Ierland die in de jaren negentig zijn
uitgevoerd, lieten geen of nauwelijks bijvangsten van witsnuitdolfijnen zien. Andere
soorten werden regelmatig bijgevangen, met name gewone dolfijnen (o.a. Couperus,
1997).

3.4.3 Toekomstige verspreiding/aantallen
Noordwaartse terugtrekking van witsnuitdolfijnen is te verwachten als de Noordzee
warmer wordt. Deze trend lijkt nu al ingezet. In een analyse van het voorkomen van
witsnuit- en gewone dolfijnen rond Groot-Brittannië en Ierland is voor beide soorten in
de zomer een temperatuurgerelateerde segregatie in verspreiding aangetoond (Mac
Leod et al., 2008). Witsnuitdolfijnen domineren in wateren kouder dan 13°C (96%
Witsnuit, 4% gewone), terwijl gewone dolfijnen de talrijkste soort (86% gewone) zijn in
wateren warmer dan 14°C. Bij een ‘warm watersoort’ als de gewone dolfijn verwacht je
kolonisatie vanuit het zuiden, maar het Kanaal vormt mogelijk een barrière voor de
kolonisatie. In de zuidelijke Noordzee ontbreken gewone dolfijnen vooralsnog en komen
witsnuitdolfijnen in warmer water voor dan ten westen van Groot- Brittannië en Ierland.
Langs de Schotse oostkust komt de gewone dolfijn al wel voor, zodat het een kwestie
van tijd is voor deze soort de witsnuitdolfijn in de zuidelijke Noordzee vervangt.
Strandingen ondersteunen de geschetste verandering. In de jaren negentig
domineerden witsnuitdolfijnen de Schotse strandingen, maar deze eeuw is het aantal
lager en is zowel het aantal strandingen van gewone (en gestreepte) dolfijnen
toegenomen (Mac Leod et al., 2005).

3.5 Tuimelaar
3.5.1 Status en verspreiding
De tuimelaar komt over de gehele wereld voor in zowel (sub)tropische als gematigde
klimaatzones. Tuimelaars komen in een verscheidenheid aan biotopen voor, van
ondiepe kustzones waar ze ook in lagunes voorkomen, tot open water van de diepe
oceaan. In de noordoostelijke Atlantische Oceaan zijn waarnemingen bekend tot in
Noorwegen en IJsland, maar het zwaartepunt van de verspreiding ligt zuidelijker en de
Noordzee vormt min of meer de noordgrens van het verspreidingsgebied. Aan de
oostkant van de Atlantische Oceaan komen plaatselijk dicht onder de kust populaties
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voor: in Cardigan Bay langs de westkust van Wales, in de Moray Firth langs de oostkust
van Schotland (en elders tussen Inverness en Edinburg), het noordwesten van Frankrijk
en langs de kust van het Iberisch Schiereiland (Reid et al., 2003). Op het NCP is de
tuimelaar weliswaar als ‘bewoner’ gekwalificeerd (Camphuysen & Peet, 2006), maar
aangezien er de afgelopen jaren geen aanwijzingen zijn voor voortplanting, is de soort
op de Nederlandse Rode Lijst (2006) in de categorie ‘In het wild verdwenen uit
Nederland’ geplaatst. Een eeuw geleden was de tuimelaar in Nederland nog een
normale verschijning, waarvan het voorkomen in het Marsdiep goed gedocumenteerd is
door Jan Verwey, de toenmalige directeur van het NIOZ. Halverwege de twintigste eeuw
verdween de soort uit Nederlandse wateren, maar sinds eind jaren zeventig worden
weer onregelmatig waarnemingen gedaan. In de meeste gevallen betreft het een solitair
exemplaar, een hoogst enkele keer worden grotere groepen gezien zoals in 2004 toen
op 12 augustus een groep van 50-100 dieren de Waddenzee tot aan de Afsluitdijk was
ingetrokken en een groep van 56 individuen die op 9 september langs de NoordHollandse kust via het Marsdiep en Texel in noordelijke richting verdween (Camphuysen
& Peet, 2006).
Het aantal waarnemingen van levende dieren is te gering en te onregelmatig om een
representatief seizoenpatroon te schetsen. Vroeger werden de meeste waarnemingen
(in het Marsdiep) in maart-mei gedaan, terwijl de meeste dieren in de nazomer en
vroege herfst stranden (Figuur 9).
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Figuur 9. Seizoensverloop van strandingen van Tuimelaar in Nederland en België (n = 302),
1900-2009.
Naar
Camphuysen
&
Peet
(2006),
aangevuld
met
data
uit
http://www.walvisstrandingen.nl/get?alias=ws
en het Belgische equivalent http://alpha2.mumm.ac.be
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3.5.2 Ecologie
In grote delen van het verspreidingsgebied komen twee typen tuimelaars naast elkaar
voor; een offshore type en een kustgebonden type. Onderzoek heeft morfologische,
ecologische én genetische verschillen tussen beide typen aangetoond. De typen zouden
uiteindelijk een soortstatus kunnen krijgen (Hoelzel et al., 1998). Hoewel er
morfologische verschillen tussen beide typen zijn aangetoond (bijv. Mead & Potter,
1995) vertonen de maten overlap, zodat de beide typen op zee visueel niet van elkaar
onderscheiden kunnen worden. Het is echter aannemelijk dat de tuimelaars van de
Noordzee tot het kustgebonden type behoren. De populatie die vroeger in Nederland
voorkwam, kan zeker tot dit type gerekend worden. Waarnemingen van tuimelaars
concentreerden zich grofweg rond het Marsdiep en de Delta, maar ook elders langs de
kust of verder landinwaarts werden dieren gezien. De Nederlandse populatie werd
geacht afhankelijk te zijn van (de voorjaarstrek van) Zuiderzeeharing die met de
afsluiting van het IJsselmeer verdween (Verwey, 1975).
Wereldwijd hebben tuimelaars een breed voedselspectrum: enerzijds benthische en
pelagische vis, anderzijds ook schelpdieren en inktvissen. Lokaal kunnen groepen
tuimelaars zich gespecialiseerd hebben in enkele prooisoorten. Tuimelaars langs de
Schotse oostkust voeden zich voornamelijk met kabeljauw, wijting en koolvis.
Het verdwijnen van de kustgebonden Nederlandse populatie staat niet op zich. Ook
andere kustgebonden groepen zijn verdwenen. Zo zijn de groepen langs de Franse
westkust en Engelse oostkust (Humber- en Thames-estuarium) verdwenen, en zijn de
aantallen elders in Engeland sterk afgenomen. Alleen in Cornwall in het zuidwesten van
Engeland lijkt sprake van een herstel. Circa veertig jaar geleden verdween de hier
aanwezige populatie –waarschijnlijk als gevolg van gifstoffen- om begin jaren negentig
terug te keren (Tregenza, 2010).

3.5.3 Toekomstige verspreiding/aantallen
De Noordzee ligt aan de noordgrens van het verspreidingsgebied van de tuimelaar. Een
opwarming van het zeewater kan in theorie gunstig zijn voor rekolonisatie van de
Noordzee. Eveneens gunstig is de afgenomen belasting van de zee door gifstoffen. Aan
de andere kant is de Zuiderzeeharing, de belangrijkste prooisoort voor tuimelaars in
Nederland, sinds de voltooiing van de Afsluitdijk verdwenen. Een toename is dan ook
niet evident.
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4

Effecten van drivers en pressures

4.1 Algemeen
Uit het voorgaande is duidelijk dat jacht en later vervuiling met PCB’s in het verleden
een beperkende factor waren voor de zeehondenpopulaties in Nederland. Voor
walvisachtigen, met name bruinvis, was en is bijvangst in de visserij een probleem. In
het verleden was jacht ook een probleem voor de dwergvinvis. Tuimelaar heeft te lijden
gehad van vervuiling met gifstoffen, maar de afsluiting van de Zuiderzee en de daarmee
gepaard gaande verdwijning van de Zuiderzeeharing lijkt echter de belangrijkste reden
voor de verdwijning uit Nederland. In tegenstelling tot zeehonden lijken de aantallen en
verspreiding van walvisachtigen over het algemeen beperkt te worden door het
voedselaanbod.
Naast deze ‘historische’ factoren zijn er heden ten dage andere factoren die de aantallen
en verspreiding van zeezoogdieren beïnvloeden en dat ook in de toekomst kunnen doen.
Menselijke activiteiten zoals bijvoorbeeld aquacultuur, scheepvaart, constructiewerkzaamheden en zandwinning, maar ook recreatieve activiteiten (pleziervaart,
zeehonden kijken) kunnen door verstoring en geluid een negatieve invloed op
zeezoogdieren hebben (Tabel 3 & Tabel 4). Over het algemeen zijn de langetermijneffecten op zeezoogdieren niet of nauwelijks bekend, maar het is te verwachten dat
cumulatie op zal treden.
Tabel 3. Overzicht van (autonome) natuurlijke processen, hun trends en hun effecten op de
ecosysteemcomponent zeezoogdieren (aangetoond effect met referentie en potentieel effect
zonder referentie).
Autonome ontwikkelingen
Natuurlijke
processen

Zorgen voor
veranderingen in

Trends

Aangetoonde effecten (met
referentie) en potentiele
effecten (geen referenties
gevonden)

1. Fysische
processen in de
waterkolom

Stroming:
stroomsnelheid, bodemdynamiek, transport van
sediment, larven
Golven:
bodemdynamiek,
stratificatie
Temperatuur:
stratificatie, groeisnelheid
Saliniteit:
Fronten: upwelling,
voedselbeschikbaarheid
Wind: waterstromen,
golven en stratificatie
Neerslag: saliniteit,
nutriënten
Waterdiepte

Stabiel?
Cycli?
Temperatuur:
toename; soms
grotere sprongen in
temperatuur
Wind: variabel
Neerslag:
seizoengebonden
toename

Fysische effecten algemeen:
diepte en temperatuur zijn
bepalende factoren voor het
verspreidingsgebied van
zeezoogdieren (Hastie et al.,
2004); bepalend voor
secundaire productie van
benthos en vis en daarmee de
voedselvoorziening voor
zeezoogdieren

2. Fysische
processen op de
bodem

Sedimentatie
Korrelgrootte
Hard/zacht substraat
Slibpercentage

Stabiel

Sediment:
verandering korrelgrootte
beïnvloedt oppervlak
voedselgebied grijze zeehond
(voorkeur voor grof sediment)
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Autonome ontwikkelingen
Natuurlijke
processen

Zorgen voor
veranderingen in

Trends

Aangetoonde effecten (met
referentie) en potentiele
effecten (geen referenties
gevonden)

3. Biologische
processen

Primaire productie
Voedselweb: predatie,
competitie
Regime shifts
Populatiedynamiek
Habitatbouwers

Sterk dynamisch:
populaties van
prooisoorten (vis)
kennen een sterke
jaardynamiek

Biologische processen
algemeen:
bepalend voor de structuur van
het voedselweb en daarmee de
beschikbaarheid van voedsel
voor zeezoogdieren

Tabel 4. Overzicht van (stuurbare) antropogene invloeden op en activiteiten in zee, hun
trends en hun effecten op de ecosysteemcomponent zeezoogdieren (aangetoond effect met
referentie en potentieel effect zonder referentie).
Stuurbare ontwikkelingen
Antropogene
invloeden en
activiteiten
(Drivers)

Fysieke/ecologische
invloeden (Pressures)

Trends

Aangetoonde effecten (met
referentie) en potentiele
effecten (geen referenties
gevonden)

1. Visserij
(pelagisch,
demersaal of
bodemvisserij;
passief of
actief)

Afname visbestand
Lengte/grootte selectieve
afname van bestanden
(toename van kleinere
exemplaren)
Afname predatorsoorten
(toename van kleinere
soorten)
Bijvangst
Discards (= toevoegen
van voedsel)
Bodemberoering

Afname in inspanning
van de vloot (met
name grote segment);
Toename andere
technieken (pulskor,
sumwing, twinrig);
Toename passieve
technieken (staand
want);
Afname discards (ban
op discards?)

Afname visbestand:
verschuiving naar het zuiden
van de bruinvis (SCANS 2008);
voedselbeschikbaarheid voor
zeezoogdieren neemt grosso
modo af
Lengte/grootte selectieve
afname:
veranderende competitie: meer
kleine prooivis; vervroegde
geboorte van de jongen van
gewone zeehond door toename
kleine prooivissen (Reijnders et
al., 2010)
Bijvangst:
toename bijvangst staand want
visserij; afname bijvangst
dolfijnen in andere visserij

2. Olie en gas
exploitatie

Exploratie: ontploffingen
Constructie platforms:
geluid door heien
Olielozingen
Lozing boorspoeling
Bodemdaling
Visserijvrije zone
Habitat hard substraat
Onderwater geluid

Afnemend in aantal;
lozingen zijn sinds
1990 al sterk
afgenomen

Exploratie en Constructie
platforms:
tijdelijke verstoring door
explosies en heien

3. Scheep-vaart

Emissie verbrandingsgassen (zwavel o.a.)
Olielozingen
Ballastwaterlozingen
(introductie van exoten)
Afvallozingen
Vervuiling door TBT
(antifouling)
Onderwater geluid

Algemeen:
intensiteit toenemend,
maatregelen om
vervuiling/lozing tegen
te gaan; afname sinds
1990

Onderwatergeluid:
masking door geluid
(Richardson et al., 1995)
waardoor gedrag beïnvloed kan
worden, bijv. meer moeite
doen om prooi te vinden
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Stuurbare ontwikkelingen
Antropogene
invloeden en
activiteiten
(Drivers)

Fysieke/ecologische
invloeden (Pressures)

Trends

Aangetoonde effecten (met
referentie) en potentiele
effecten (geen referenties
gevonden)

Olielozingen:?
Ballastwater: wordt in
toe-komst mogelijk
minder een probleem
door maatregelen
Afvallozingen:?
TBT: afnemend (review
in ICES, 2010)
Onderwater geluid: ?
4. Windmolenparken

Verandering habitat
Barrièrewerking
Toename hard substraat
Visserijvrije zones
Onderwater geluid (met
name door heien tijdens
constructie)

Sterk toene-mend;
grote ontwikkelingen
vooral sinds 2000

Verandering habitat:
barrièrewerking en mogelijk
isolatie Delta voor zeehonden
(Brasseur et al., 2010)
Visserijvrije zones:
mogelijke toename van
prooiaanbod (Scheidat et al.,
2009)
Onderwatergeluid:
verstoring door heien
(Koschinski et al., 2003;
Madsen et al., 2006)

5. Baggeren
vaargeulen en
havens

Verwijdering substraat
Waterdiepte
Doorzicht (slib)
Baggerstort

Gelijk of toenemend
(afhankelijk van
ontwikkeling havens)

Verwijdering substraat:
vernietiging bestaand benthos;
mogelijk barrièrewerking van
de Delta door de Eurogeul

6. Emissies
(naar
kustwater,
estuaria, volle
zee of via de
atmosfeer; uit
stedelijk
gebied,
industrie of
landbouw)

Input nutriënten
Input toxische stoffen
Kunststoffen/plastics

Afnemend?
Kunststoffen
toenemend

Input toxische stoffen:
persistente stoffen als PCB’s
beïnvloeden de
voortplantingscyclus van
zeehonden (Reijnders, 1980,
1982 & 1986), Bruinvissen en
gewone dolfijnen (Murphy et
al., 2010)

7. CO2-emissies

Klimaatverandering:
temperatuurtoename en
grotere stormfrequentie
verzuring door CO2

Temperatuur: toename
Stormfrequentie:
toename?
pH: afname?

Temperatuur:
aanwijzingen voor
veranderingen
soortensamenstelling (Mac
Leod, et al., 2005); in de
toekomst toename van
zuidelijke soorten als gewone
dolfijn, afname Witsnuitdolfijn
en noordwaartse terugtrekking
Bruinvis en Dwergvinvis (o.i.v.
verandering prooisoorten)
Stormfrequentie:
verhoogde pupsterfte grijze
zeehond door overspoelen
werp- en zoogplaatsen

8. Aquacultuur
(wieren, MZIs,
schelpdieren,
wormen en/of
vis)

Ruimtebeslag
Introductie van exoten
(invasief)

Toenemend

Ruimtebeslag:
afname habitat
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Stuurbare ontwikkelingen
Antropogene
invloeden en
activiteiten
(Drivers)

Fysieke/ecologische
invloeden (Pressures)

Trends

Aangetoonde effecten (met
referentie) en potentiele
effecten (geen referenties
gevonden)

9. Zandwinning

Verwijdering substraat
Verdieping
Natuurbouw
Afname doorzicht
Verstoring

Toenemend (zowel
ophoog-zand op land
als voor kustverdediging)

Verwijdering substraat:
mogelijke afname
voedselgebied grijze zeehond
(voorkeur voor grof sediment)
Verstoring door schepen

10. Zandsuppleties

Bedekking bodemfauna
Sedimentsamenstelling
Afname doorzicht
Verstoring

Toenemend

Bedekking bodemfauna:
afhankelijk van duur, locatie
mogelijk tijdelijk extra voedsel
(dode vis)
Lokale verstoring:
verstoring door geluid e.d.

11. Kustrecreatie, watertoerisme

Rustverstoring
Vervuiling

Toenemend

Verstoring:
rustverstoring van zeehonden
op de platen (Mees & Reijnders,
1994; Becker et al., 2009;
Reijnders, 1985); verminderde
reproductie en verminderde
voedselopname

12. Militair
gebruik (varen
vliegen, schieten, munitie
opruimen e.d.)

Verstoring (geluid)
Input toxische stoffen

Afnemend

Verstoring:
lokaal verstoring door
(onderwater)geluid

13. Beschermd
(natuur)gebied

Minder menselijke druk
(bijv. visserij,
zandwinning)

Toenemend

Sluiting van gebieden voor
gebruik:
zal zorgen voor afname
verstoring
Sluiting van gebieden voor
visserij:
kan positieve gevolgen hebben

In de afgelopen decades heeft onderzoek plaatsgevonden naar de effecten van geluid op
zeezoogdieren (Richardson et al., 1995), waarbij meer en meer studies negatieve
effecten van geluid – zowel onder als boven water – hebben aangetoond. Onderzoek
naar de invloed van geluidsbelasting op (zee)organismen in Nederland staat nog in de
kinderschoenen maar ook hier zullen met name negatieve effecten optreden. Effecten
lijken kortdurend, maar het is onduidelijk in hoeverre geluidsbelasting op de langere
termijn of op populatieniveau repercussies heeft. Ook cumulatieve effecten van de
geluidsbelasting in relatie tot andere activiteiten zijn nog onbekend.

4.2 Scheepvaart
Met ca. 70.000 scheepsuren/jaar (MARIN Wageningen, 2009) is de scheepvaartintensiteit in de Noordzee momenteel hoog. In de toekomst zal het aantal
scheepvaartbewegingen alleen maar toenemen als gevolg van de geplande bouw van
windmolenparken, uitbreiding van de haven van Rotterdam en de grootschalige
zandwinprojecten in de kustzone. De zee wordt niet alleen drukker, maar de
geluidsbelasting ervan zal ook toenemen. De toename van scheepvaart en de bouw van
menselijke constructies in zee zal inbreuk maken op het beschikbare habitat voor
zeezoogdieren. De effecten hiervan zijn onbekend, maar het is redelijk om te
veronderstellen dat het een negatief effect heeft op het beschikbare foerageergebied.
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Anno 2010 zijn er geen aanwijzingen dat beide zeehondensoorten de draagkracht van
hun habitat hebben bereikt; met andere woorden zeehonden hebben voldoende ruimte
en worden niet beperkt door voedsel.
Hoewel scheepvaart tot aanvaringen (met walvissen) kan leiden en overboord gezet
afval en olievervuiling effect kunnen hebben op zeezoogdieren, lijkt de belangrijkste
invloed beperkt tot de geluidsvervuiling van de zee. Onderzoek naar de invloed van
geluid door scheepvaart richt zich op grote schepen (> 100 ton), waarvan de frequentie
van de geluidsemissie laag (10-300 Hz) is. De geluidsfrequentie ligt in het bereik van
walvissen en zeehonden, maar overlapt slechts in de lage regionen van het
frequentiebereik van bruinvissen en dolfijnen (o.a. Wright, 2008). Een belangrijk effect
van de scheepvaartgeluiden kan zogenaamd ‘masking’ zijn, dat wil zeggen dat een
muur van laagfrequent achtergrondgeluid kan ontstaan die relevante geluidssignalen
maskeert. Zeezoogdieren kunnen hun gedrag hierdoor aanpassen door bijvoorbeeld uit
de invloedssfeer van het scheepvaartgeluid weg te zwemmen. In het uiterste geval leidt
dit tot het mijden van intensief gebruikte scheepvaartroutes.

4.3 Windmolenparken
Offshore windmolens kunnen zeezoogdieren tijdens de constructie en operationele fase
beïnvloeden. Over het algemeen wordt heien tijdens de constructie als de meest
verstorende activiteit gezien (Koschinski et al., 2003; Madsen et al., 2006). Hoewel het
een relatief kort durende activiteit is, genereert heien geluidsemissies die afhankelijk
van de afstand gehoorbeschadigingen of gedragsveranderingen bij zeezoogdieren kan
veroorzaken. Tijdens de operationele fase genereren windmolens over het algemeen
lagere geluidsemissies, die het gehoor van bruinvissen en dolfijnen waarschijnlijk niet
aantasten.
Desondanks is het mogelijk dat windmolens invloed hebben op zeezoogdieren door
bijvoorbeeld veranderingen in foerageergedrag te veroorzaken. Gemodelleerde
zenderdata van gewone zeehonden wijzen op een vermijding van het OWEZwindmolenpark voor de kust van Egmond (Brasseur et al., 2010). Voor bruinvissen
werden
verschillende
effecten
gevonden
in
de
Nederlandse
operationele
windmolenparken OWEZ en PAWP: akoestisch onderzoek heeft respectievelijk een
toename in bruinvisactiviteit in het windmolenpark en gelijk blijvende activiteit binnen
en buiten het park aangetoond (Scheidat et al., 2009, IMARES ongepubliceerde data).
De oorzaken van deze verschillen zijn niet bekend.
Een mogelijke oorzaak kan een verbeterd voedselaanbod zijn, omdat de fundamenten
van een windmolen substraat voor groei van allerlei organismen vormen, waardoor vis
wordt aangetrokken. In verband met aanvaringsrisico’s mag in windmolenparken
bovendien niet gevist worden.
Uit meerdere andere studies naar de invloed van windmolens op zeezoogdieren is
duidelijk dat zeezoogdieren beïnvloed kunnen worden. Het duidelijkste effect treedt op
bij hei-activiteiten tijdens de constructiefase. Onderzoek naar de potentiële
(cumulatieve) effecten op lange termijn of op populatieniveau van heien en andere aan
windmolenpark gerelateerde activiteiten wordt dan ook door diverse adviesorganen
aanbevolen (o.a. ICES 2010). Voor een aantal soorten, als witsnuit- en witflankdolfijn,
staat akoestisch onderzoek nog in de kinderschoenen; er is zelfs nog behoefte aan
basale informatie over de echolocatiesignalen die ze uitzenden.
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4.4 Visserij
Bijvangsten in de visserij worden over het algemeen als een belangrijke oorzaak van
onnatuurlijke sterfte bij bruinvissen en mogelijk witsnuitdolfijnen beschouwd. De
omvang van het probleem in Nederlandse wateren is echter nog niet duidelijk. Zo
varieert het aantal bruinvissen dat door verdrinking om het leven komt sterk (7-70%
van gestrande dieren). Intensieve studies in het buitenland, dissecties van in Nederland
gestrande dieren en anekdotische informatie voor Nederland wijzen er op dat
bruinvissen onder andere verstrikt raken in staand wantnetten (Couperus, 2009;
Couperus et al., 2009; Osinga et al., 2007 & 2008). Couperus et al. (2009) konden
echter geen duidelijk verband vinden tussen algemene patronen in bruinvisstrandingen,
de geregistreerde inzet van staand want en de vangsten van de belangrijkste soorten:
kabeljauw, tong, schol, tarbot en griet. Het lijkt er op dat een substantieel deel van de
bijvangsten afkomstig is van een (kleine) groep vissers die in het vroege voorjaar
vissen, en die buiten het gezichtsveld van de onderzoekers valt. Gezien de
ontwikkelingen en variaties in de visserij en de aantallen bruinvissen voor de kust in de
afgelopen jaren, is het aannemelijk dat het aandeel van de betrokken visserijen per jaar
verschilt en dat ook in de toekomst zal doen.
Hoewel het mogelijk is dat zeehonden direct of indirect profiteren van discards en
schepen opzoeken (Brasseur et al., 2004), kan visserij een negatieve invloed op
zeehonden hebben. In de buurt van zandbanken waar zeehonden verblijven kunnen
visserij-activiteiten zoals uitzetten, ophalen en legen van fuiken en netten, enerzijds tot
verstoring leiden. Anderzijds kunnen zeehonden door verdrinking in fuiken en netten om
het leven komen. In de eerste helft van de jaren tachtig bleek circa 10% van de sterfte
onder onvolwassen zeehonden in de Waddenzee door verdrinking in fuiken en netten
veroorzaakt te worden (Reijnders et al., 2005). Met name verdrinking in fuiken leek een
belangrijke doodsoorzaak, maar dankzij het gebruik van een keerwant vormen deze
geen gevaar meer voor zeehonden. In het Deltagebied is de toepassing van een
keerwant − in tegenstelling tot elders − niet verplicht en is verdrinking nog steeds
mogelijk. Ook bij boomkorvisserij is het mogelijk dat zeehonden in visnetten gevangen
worden met als gevolg dat ze kunnen verdrinken. Bijvangst van zeehonden in de
boomkorvisserij kan niet worden uitgesloten, de omvang hiervan is onbekend maar is
hoogstwaarschijnlijk beperkt (Reijnders et al., 2005).

4.5 Verstoring van zeehonden
Hoewel de activiteit beperkt van omvang lijkt, kan verstoring op locaties die specifiek
van belang zijn voor rustende en zogende zeehonden wel degelijk invloed hebben. Met
name bij de grijze zeehond die grotendeels gebruik maakt van twee gebieden (de
Engelse Hoek en de Richel) om zich voort te planten en te verharen. Verstoring kan
leiden tot een verschuiving van zeehonden naar andere haul-out gebieden, verlaten van
gebieden of een langzamere of minder volledige kolonisatie van een gebied (Mees &
Reijnders, 1994; Becker et al., 2009; Reijnders, 1985). Een hoge graad van verstoring
kan resulteren in een hogere jongensterfte door een afname van tijd voor zorg en
rusten, en het verlaten van jongen (Reijnders, 1981 & 1985; Mees & Reijnders, 1994).
Zeehonden die de plaat verlaten zullen óf minder op de kant komen of naar een andere
plaat gaan. Onderzoek heeft laten zien dat zeehonden die minder op de kant komen,
tekens van deprivatie vertonen, waardoor ze daarna langer op een ligplaats moeten
blijven om hiervoor te compenseren (Brasseur et al., 1996). Een ander effect van
verstoring kan zijn dat zeehonden gedwongen worden om op een andere, minder
gunstige ligplaats te rusten dan de in eerste instantie geprefereerde ligplaats. Zo
moeten individuen bij verstoring bijvoorbeeld uitwijken naar plekken met een grotere
kans op overstroming. Voor het Deltagebied is het bekend dat de platen bij de
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Zimmermangeul, de Rug van Baarland, de Middelplaat en de Hoge Platen gevoelige
gebieden zijn. Bij de Plaat van Valkenisse en de Brouwersplaat liggen de zeehonden en
pups vooral langs kleine geultjes die door deze platen stromen (Troost, 2008).
Verstoring in deze gebieden, met name in de periode dat pups aanwezig zijn, zal
mogelijk een significant effect op de geformuleerde instandhoudingsdoelen hebben (zie
ook Meire et al., 1994).

4.6 Gifstoffen
Over de belasting van de Nederlandse zeezoogdieren door gifstoffen is relatief weinig
bekend. Het meeste onderzoek naar de effecten van gifstoffen op zeezoogdieren is
gedaan naar de invloed van zware metalen en van moeilijk afbreekbare organische
verbindingen waaronder PCB’s, DDT en dieldrin. Halverwege de twintigste eeuw waren
stoffen uit de laatste groep, met name PCB’s en bestrijdingsmiddelen, verantwoordelijk
voor een verminderde voortplanting en sterfte van zeehonden (Reijnders, 1980, 1982 &
1986) en mogelijk bij bruinvissen en gewone dolfijnen (Murphy et al., 2010). Na een
verbod op het gebruik van deze stoffen namen de concentraties in zeezoogdieren
langzaam af. In vergelijking met andere stoffen als gechloreerde koolwaterstoffen
namen de concentraties PCB’s in zeezoogdieren langzaam af (overzicht in ICES 2010)
maar overschrijden de concentraties de drempelwaardes voor toxiciteit voor soorten als
orka en tuimelaar nog steeds. Gewone zeehonden lijken PCB’s beter af te breken dan
bruinvissen (Weijs et al., 2009). Gezien de toxiciteit en de geringe afbraaksnelheid
vormen PCB’s nog steeds de belangrijkste bedreiging voor zeezoogdieren. Een probleem
bij dergelijke gifstoffen die in vetweefsel opgeslagen worden, is het vrijkomen ervan als
individuen hun vetreserve aan moeten spreken door bijvoorbeeld voedselgebrek of het
produceren van moedermelk waarbij met name het eerste kalf aan een hoge belasting
door gifstoffen blootgesteld kan worden.

4.7 Klimaatverandering
Het moge duidelijk zijn dat het effect van klimaatverandering op zeezoogdieren in de
Noordzee onbekend is. Aangenomen dat zowel de watertemperatuur als de zeespiegel
stijgt, treedt waarschijnlijk een aantal veranderingen in verspreiding en gedrag op. Zo is
een noordwaartse terugtrekking bij witsnuitdolfijn te verwachten (zie paragraaf 4.8,
Toekomstbeeld). Deze trend lijkt nu al ingezet (Mac Leod, 2009). Voor de tuimelaar en
gewone dolfijn daarentegen kan een opwarming van het zeewater in theorie gunstig zijn
voor (her)kolonisatie van de Noordzee. Het is aannemelijk dat de verspreidingsgrens
van de zeehonden naar het noorden zal opschuiven (Reijnders & Brasseur 2003). Door
een temperatuurstijging kunnen zeehonden vaker en langer op ligplaatsen verblijven,
waardoor de kans op ziektes door intensiever contact met soortgenoten toeneemt.
Zeespiegelstijging kan echter ook tot een afname leiden van geschikte ligplaatsen voor
het werpen van jongen of verharen.
Een van de mogelijke effecten van klimaatverandering is de wereldwijde toename van
extreme weersomstandigheden (IPCC, 2007). Voor grijze zeehonden kan dit leiden tot
een lagere overlevingskans van pups die in tegenstelling tot pups van gewone
zeehonden niet kunnen zwemmen. Een toename in frequentie en de kracht van
winterstormen vergroot de kans om pups van de zandbank af te spoelen. De
voorspellingen over het voorkomen en de frequentie van stormen zijn echter zeer
onzeker en kunnen lokaal afwijken van het wereldwijde beeld. Zo laat een uitwerking
van de IPCC-scenario’s voor Nederland geen grote veranderingen in het stormklimaat
zien (Klein Tank & Lenderink, 2009). Van de Pol et al. (2010) hebben echter
aangetoond dat extreem hoge water de laatste veertig jaar ’s zomers in de Waddenzee
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is toegenomen. Legselverliezen kunnen tot een lager broedsucces bij grondbroedende
vogelsoorten leiden indien ze hun nestplaatskeuze niet aan kunnen passen. De situatie
in de winter is niet geanalyseerd, maar het lijkt waarschijnlijk dat ook dan vaker
extreem hoge waterstanden op zullen treden.
Zoals eerder gememoreerd worden de omvang en de verspreiding van de populaties
van de walvisachtigen sterk bepaald en beperkt door de beschikbaarheid van hun
voedsel, i.c. vis. Een stijging van de zeewatertemperatuur leidt waarschijnlijk tot een
verandering in diversiteit en samenstelling van de visfauna, maar kan ook resulteren in
een verschuiving van de seizoencyclus van vissoorten waardoor er een discrepantie op
kan treden tussen het voedselaanbod en de voedselbehoefte van zeezoogdieren. In de
Noordzee is zandspiering een belangrijke factor in het voedselweb, waardoor
kwantitatieve en kwalitatieve veranderingen in verspreiding, fenologie en dergelijke bij
deze soort grote gevolgen voor zeezoogdieren kan hebben. Te denken valt bijvoorbeeld
aan een vroeger paaien van zandspiering, waardoor soorten als dwergvinvis of bruinvis
hun migratiepatroon moeten aanpassen en zich uit de zuidelijke Noordzee terug trekken
om te kunnen profiteren van deze rijke voedselbron. Of en zo ja, in hoeverre deze
soorten zich aan kunnen passen is voer voor speculatie. Mogelijk vormt een
toenemende kans op toxische algenbloei een extra risico voor zeehonden, maar de
omvang daarvan is niet in te schatten.

4.8 Toekomstbeeld
Gezien de grote leemtes in kennis over de ecologie van zeezoogdieren (Tabel 5) en het
ontbreken van kennis over effecten van antropogene activiteiten is een gefundeerde
voorspelling van de toekomstige verspreiding en aantallen van zeezoogdieren op het
Nederlands Continentaal Plat niet of nauwelijks te maken. De voortdurende
aanwezigheid en verandering in menselijke activiteiten heeft op NCP-schaal een directe
(veelal) beperkende invloed op zeezoogdieren, maar een niveau hoger is
klimaatverandering een belangrijke sturende factor. Een grote onzekerheid is of en in
welke mate veranderingen in watertemperatuur (geleidelijke of abrupte grootschalige
verandering, zgn. regime shift, zie onder andere De Young et al., 2008) op zullen treden
en welke gevolgen eventuele veranderingen hebben voor bijvoorbeeld de fenologie van
prooisoorten en de doorwerking daarvan in het voedselaanbod voor zeezoogdieren. Met
name soorten die een of enkele prooisoorten prefereren als bijvoorbeeld witsnuitdolfijn
en bruinvis, zullen meer last hebben van veranderingen in het voedselaanbod;
generalisten als zeehonden zullen zich sneller kunnen aanpassen. Al met al is het goed
mogelijk dat een vergelijkbare verandering in de Noordzee optreedt als in de relatief
warme periode 1930-1950 met zowel in Britse als Nederlandse wateren een talrijker
voorkomen van ‘zuidelijke’ soorten als tuimelaar en gewone dolfijn (o.a. Rappé, 2008).
Uitgaand van een warmer wordende Noordzee is enerzijds een noordwaartse
terugtrekking van witsnuitdolfijnen en een noordwaartse uitbreiding van gewone
dolfijnen te verwachten. Hoewel een opwarming van het zeewater in theorie gunstig is
voor herkolonisatie van het NCP door tuimelaars is een terugkeer niet evident. Zo is de
Zuiderzeeharing, vroeger de belangrijkste prooisoort voor tuimelaars, na de afsluiting
van het IJsselmeer verdwenen. Of tuimelaars in de Noordzee zich op een andere prooi
zouden kunnen specialiseren is voer voor speculatie.
Een vergelijking van paleo-oceanografische en historische (verspreidings)gegevens
geeft aanwijzingen dat temperatuur een verklarende factor voor de verspreiding van
bruinvissen is. Het mechanisme achter deze correlatie tussen watertemperatuur en
verspreiding van bruinvissen is onbekend, maar een relatie met prooivissen lijkt voor de
hand liggend. Gezien de ontwikkelingen in het verleden en de ingezette veranderingen
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in verspreiding en voedselaanbod onder invloed van oceanografische veranderingen in
de Noordzee is op den duur een afname van het aantal bruinvissen op het NCP te
verwachten. Het is aannemelijk dat een stijging van de watertemperatuur net als in het
verleden tot een noordwaartse verschuiving in de verspreiding van bruinvissen leidt. Of
de verwachte veranderingen in de visfauna de verschuiving versnellen of vertragen is
onbekend.
Tabel 5. Leemtes in kennis van de ecologie van de regelmatig in Nederland voorkomende
zeezoogdieren. Naar Brasseur et al. (2008).
Gewone
zeehond
Populatiegrootte Goede index

Grijze
zeehond
Informatie
over
uitwisseling
met andere
kolonies
ontbreekt

Bruinvis

Tuimelaar WitsnuitDwergdolfijn
vinvis
Beperkt aantal Alleen anecdotische informatie
systematische
surveys

Land

Goed: zomer
Matig: winter

Matig: zomer
Matig: winter

nvt
nvt

nvt
nvt

nvt
nvt

nvt
nvt

Zee

Misschien door
analyse data

Meer
gezenderde
dieren nodig

Mogelijk door Geen data
analyse data
en verzamelen
nieuwe data

Geen data

Geen data

Land

Goed

Matig: aantal
Nvt
pups onbekend

nvt

nvt

nvt

Zee

Geen data

Geen data

Geen data

Geen data

Geen data

Voedsel

Misschien door
analyse data

Misschien door Misschien door Geen data
analyse data
analyse data

Geen data

Geen data

Migratie

Misschien door
analyse data

Misschien door Geen data
analyse data

Geen data

Geen data

Reproductie

Geen data

Geen data

Ondanks het gegeven dat het de twee inheemse zeehondensoorten in Nederland voor
de wind gaat, is het goed om te realiseren dat de ‘Nederlandse’ populaties niet gesloten
zijn, maar dat uitwisseling plaats vindt met populaties in omringende landen. Nederland
herbergt met een kwart van de Noordzeepopulatie substantiële aantallen gewone
zeehonden en de Nederlandse Waddenzee herbergt de een na grootste kolonie grijze
zeehonden van ongeveer 2100 dieren (TSEG, 2010). Dit betekent dat menselijke
activiteit en economische ontwikkeling in de Nederlandse wateren een grote invloed kan
hebben op de zeehondenpopulatie(s) in de Noordzee. Indien vermijding van windmolenparken een algemeen geldend effect is dan kan de toename van windmolenparken
bewegingen van zeehonden tussen de Waddenzee naar het Deltagebied en in mindere
mate naar Groot-Brittannië en vice versa beperken. Voor de zeehondenpopulatie in het
Deltagebied die afhankelijk is van de influx van dieren van elders, kan dit een
beperkende invloed op de populatie hebben en uiteindelijk leiden tot een afname of
zelfs verdwijnen.
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De exponentiële groei die de laatste jaren in Nederland optrad, suggereert dat de
maximale draagkracht van de Noordzee nog niet door zeehonden is bereikt. Een theorie
om de groei te verklaren gaat uit van een verbeterd voedselaanbod door met name een
toename in het aantal kleine vissen als gevolg van overbevissing van grotere roofvissen
en selectief weg vangen van grote individuen (Reijnders et al., 2010). Indien deze
theorie klopt dan is het een goed voorbeeld van de (onbedoeld) positieve invloed van
menselijk handelen op zeezoogdieren. Door veranderingen in visserij zal de samenstelling van de visfauna in de toekomst weer veranderen. Het streven is te komen tot
een duurzame(re) visserij, zodat te verwachten is dat de visfauna een evenwichtiger
samenstelling krijgt. Het aantal kleine vissen zal naar verwachting weer afnemen, maar
in hoeverre dit invloed zal hebben op het voedselaanbod voor zeehonden is onduidelijk.
Een ecologische wet maakt het onvermijdelijk dat de huidige exponentiële groei op een
gegeven moment af zal vlakken. Indien het voedselaanbod geen beperking zal vormen
zullen andere factoren, als een beperkt oppervlak aan en beschikbaarheid van geschikt
habitat, de groei op een gegeven moment afremmen. De aantallen die Nederland een
eeuw geleden herbergde, zullen echter niet bereikt worden, alleen al door de
deltawerken zijn grote gebieden in de Delta, waar rond 1900
11.500 gewone
zeehonden voorkwamen, permanent ongeschikt geraakt voor zeehonden.
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