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Woord vooraf

Dit rapport beschrijft de resultaten van de tellingen van de gewone en de grijze zeehonden. Deze
monitoring vindt plaats in het kader van de Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, in navolging
van de EU-habitatrichtlijnen en, voor de gewone zeehond, ook in het kader van de ‘Agreement’ onder
de conventie van Bonn (CMS) en de trilaterale afspraken over de Waddenzee. Het document omvat
de aantalsontwikkeling van deze soorten van 2002 tot 2012. Totaaltellingen en pup-aantallen worden
tevens in en historisch perspectief geplaatst.
Het werkdocument is binnen IMARES beoordeeld door Ingrid Tulp (onderzoekster) en Jakob Asjes
(afdelingshoofd Ecosystemen). Hun review heeft geleid tot verbeteringen van het document.

Sophie Brasseur, Jenny Cremer, Elze Dijkman en Hans Verdaat
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Samenvatting

M onitoringsprogramm a

De monitoring van de gewone (Phoca vitulina) en de grijze (Halichoerus grypus) zeehonden is nodig
om het beheer van en het beleid voor de zeehondenpopulaties te ondersteunen. De monitoring wordt
uitgevoerd in navolging van de EU-habitatrichtlijnen en, voor de gewone zeehond, ook in het kader
van de ‘Agreement’ onder de conventie van Bonn (CMS) en de trilaterale afspraken over de
Waddenzee. Daartoe worden de zeehonden op de zandplaten in de Waddenzee jaarlijks geteld.
IMARES voert deze tellingen uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Om de groei
van de populaties te bepalen, worden de maximale aantallen volwassen zeehonden in de
verharingsperiode geteld, voor gewone en grijze zeehonden respectievelijk in augustus en in
maart/april. De pupproductie wordt bepaald aan de hand van het aantal pups gedurende de
zoogperiode. Bij gewone zeehonden wordt dit in juni/juli bepaald, voor de grijze zeehonden is dit
december/januari. Hoewel in het begin minder frequent dan tegenwoordig, wordt dit
monitoringsprogramma al sinds 1959 uitgevoerd door IMARES en haar voorgangers. Bij de tellingen
werden tot 1985 alleen gewone zeehonden gezien, pas in de jaren negentig toen de kolonie grijze
zeehonden begon te groeien, kwamen daar de grijze zeehonden bij. Om de huidige telresultaten in
perspectief te plaatsen worden deze vergeleken met de aantallen zeehonden die in de Waddenzee
aanwezig waren in het begin van de 20ste eeuw. Deze aantallen zijn berekend aan de hand van
afschotgegevens (Reijnders 1992).

Gewone zeehonden
Een terugblik laat duidelijk zien dat het aantal gewone zeehonden afnam tot het sluiten van de jacht in
1960. Het echte herstel kwam pas veel later in de jaren tachtig, toen de vervuiling door PCB’s
afgenomen was. Twee virusepidemieën in 1988 en 2002, waarbij respectievelijk 60% en 50% van de
gewone zeehonden in de Waddenzee stierven, bleken het herstel van de populatie wel af te remmen
maar niet te bedreigen. Na beide epidemieën groeide de populatie exponentieel zodat binnen enkele
jaren het niveau van daarvoor was overtroffen. Deze groei duidt op een gezonde populatie die de
draagkracht van het gebied nog niet bereikt heeft en het vooralsnog uitblijven van
dichtheidsafhankelijkheid.
Inmiddels worden in Nederland rond 6500 gewone zeehonden en iets minder dan 1500 pups op de
zandplaten geteld. De telling in de internationale Waddenzee (de gehele gewone zeehondenpopulatie)
leverde in 2012 26.220 dieren op. Na correctie voor dieren die in het water zouden zijn tijdens de
telvluchten wordt de internationale populatie geschat op 38.500 dieren.

Grijze zeehonden
De aantallen grijze zeehonden hebben ook een zeer voorspoedige ontwikkeling doorgemaakt. Na
eeuwen van afwezigheid zijn deze dieren de laatste decennia teruggekeerd. Binnen dertig jaar, vanaf
ongeveer 1985, zijn de aantallen toegenomen van enkele dieren tot een niveau waarbij de kolonies
buiten onmiddellijk gevaar zijn om te verdwijnen. Een nog onbekend deel van de groei kan men
toeschrijven aan migratie van grijze zeehonden vanuit de Britse Eilanden, waar het grootste aantal
grijze zeehonden zich ophouden. Maximaal werden er tijdens de reguliere monitoring in 2012 3059
grijze zeehonden op de ligplaatsen in de Waddenzee geteld. In de geboorteperiode (december 2011)
werden 288 pups geteld. Er bestaan nog leemtes in kennis omtrent de verdeling tussen dieren die in
het water zijn en op de platen tijdens de tellingen, en hoe de dieren zich door het jaar heen in de
Noordzee verdelen, waardoor het moeilijk is de werkelijke aantallen grijze zeehonden in Nederlandse
wateren te schatten. Zo is ook nog niet duidelijk welke rol de Waddenzee speelt in de verdere
ontwikkeling van deze soort in de Noordzee en met name welke functies die vervult. De jaarlijkse
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monitoring laat zien dat de dieren echt zijn gesetteld en het is te verwachten dat de kolonies zich
meer naar het oosten zullen uitbreiden en daar nieuwe ligplaatsen zullen gaan innemen.

Toekomst
Naar verwachting zullen de aantallen zeehonden verder groeien en zullen de beide populaties zich
verder herstellen van de eeuwen jacht en effecten van PCB’s. De mate waarin dit gebeurt, zal
afhangen van de draagkracht van het gebied. Dit wordt op haar beurt beïnvloed door met name
voedsel en ruimte. Er is geen aanwijzing dat voedsel beperkend is, integendeel de zeezoogdieren
profiteren mogelijkerwijs van de afname van de grote vispredatoren in de Noordzee en bijgevolg de
toename van kleinere vis (Daan et al. 2005). De populatie gewone zeehonden in de Waddenzee laat
een gezonde reproductie zien en bovendien zijn de aantallen nog beneden de aantallen die voor de
periode rond 1900 zijn geschat (Reijnders 1992). Dit staat in contrast met de ruimte die beschikbaar
is. In vele opzichten staan nu, door de toenemende wens om meer gebruik te maken van de
Waddenzee en kustzone (bijvoorbeeld voor zeevaart, zandwinning, windenergie, maar ook verdere
kust- en havenontwikkeling en recreatie), de beheeradviezen om verstoring van zeehonden zoveel
mogelijk tegen te gaan onder druk. Bovendien zal het positieve beeld dat ontleend wordt aan het
zichtbare herstelproces wellicht nu al worden geïnterpreteerd als een behaald succes wat verdere
acties overbodig maakt. Duidelijk moet echter zijn dat de huidige beschermingsmaatregelen in de
Waddenzee, en de relatieve ruimte in de Noordzee wellicht aan dit succes ten grondslag ligt.
Veranderingen in deze omstandigheden, door bijvoorbeeld intensiever gebruik van de kustzone
kunnen de draagkracht en daarmee verdere ontwikkeling van de populaties grijze en gewone
zeehonden beïnvloeden. Er is op dit ogenblik nog te weinig inzicht in de processen die de
ontwikkeling van de populatie sturen om te schatten bij welke omgevingsdruk de groei zal stagneren
of omslaan in een daling.
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1

Inleiding

1.1

Zeehonden in Nederland

In de Nederlandse wateren leven twee soorten zeehonden: de gewone zeehond (Phoca vitulina) en de
grijze zeehond (Halichoerus grypus). De twee soorten behoren binnen de order Carnivora tot de
familie van de phocidea, of ‘echte’ zeehonden. Ze leven en foerageren op zee, maar komen
regelmatig op de kant. In Nederland vooral op de zandplaten in de Waddenzee en een relatief klein
aantal in de Zuidwestelijke Delta. De grootste aantallen op de zandplaten worden gezien in de
voortplantingstijd en de verharingsperiode. De trends van beide soorten in verspreiding en aantallen
zijn veranderd in de loop van de tijd. Herstellende van zeer zware overbejaging, neemt het aantal van
beide soorten toe in de laatste decennia.
Omdat het waarschijnlijk om een zogenaamde open populatie gaat met enige uitwisseling naar
andere landen, worden de gewone zeehonden die gebruik maken van de internationale Waddenzee
als één populatie beschouwd. Er zijn sterke aanwijzingen dat de dieren in het Deltagebied ook tot
deze populatie behoren.
De grijze zeehonden in Nederland vormen verreweg de grootste groep van deze soort in de
internationale Waddenzee, maar ze bewegen zoveel tussen de Waddenlanden en het Verenigd
Koninkrijk, en andere aangrenzende gebieden (Deltagebied en Frankrijk) dat men niet van een
onafhankelijke populatie kan spreken.
Beide soorten zijn beschermd onder de EU Habitatrichtlijn (appendix II). Bovendien zijn de gewone
zeehonden binnen de Conventie van Migratory Species (CMS) van Bonn beschermd onder een
trilaterale ‘Agreement’ tussen Denemarken, Duitsland en Nederland. Daarnaast hebben de drie
Waddenzeelanden afspraken over het beheer en monitoring van de Waddenzee in de vorm van
ministeriële overeenkomsten gemaakt. Dit laatste wordt georganiseerd vanuit het Common Wadden
Sea Secretariat. Deze laatste verzameld monitoringsgegevens in een database genaamd TMAP
(Trilateral Monitoring and Assessment Programme).
De drie afspraken (EU habitat, CMS en Waddenzee) worden voor de zeehonden verwezenlijkt in de
vorm van een beheersplan dat doelstellingen en acties omvat over de bescherming, onderzoek en
monitoring en omvat ook bijvoorbeeld het toezicht op beschermende maatregelen en de
publieksvoorlichting. Het plan is gericht op de internationale populatie gewone zeehonden in de
Waddenzee, maar is, als gevolg van de recente toename uitgebreid naar de grijze zeehonden in de
Waddenzee. In dit trilaterale kader vallen de afspraken waarin een gezamenlijk monitoringplan is
vastgelegd door de Trilateral Seal Expert Group (TSEG) in de vorm van het Seal Management Plan,
SMP (http://www.waddensea-secretariat.org/sites/default/files/downloads/smp_2012-2016_final.pdf).
In navolging van de Habitat- en Vogelrichtlijnen en het SMP binden de individuele landen zich aan de
uitvoering en monitoringsverplichtingen die eruit voortkomen. Het jaarlijks bepalen van het aantal
zeehonden valt hieronder.

1.2

Tellingen

Om het beheer van en het beleid voor de gewone en de grijze zeehond te ondersteunen, worden
zeehonden in de Waddenzee jaarlijks geteld. IMARES voert deze tellingen uit in opdracht van het
ministerie van Economische Zaken. Het monitoringsprogramma voor het aantal gewone zeehonden
wordt sinds 1959 uitgevoerd. Vanaf 2001 worden ook voor de grijze zeehonden monitoringsvluchten
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uitgevoerd. Vóór die tijd werden de aantallen grijze zeehonden, die zich op één zandplaat ten westen
van Terschelling concentreerden, per boot geteld (Reijnders et al. 1995). De tellingen worden
uitgevoerd als wettelijke onderzoekstaak (WOT). Dit onderzoek is uitgevoerd binnen de WOT Natuur
en Milieu, thema 009 WOT Informatievoorziening Natuur.
Omdat zowel de gewone als de grijze zeehonden in Nederland niet een aparte populatie vormen
maar deel uitmaken van internationale populaties wordt het beheer internationaal gecoördineerd en in
de Waddenzeelanden gesynchroniseerd.
In Europa is afgesproken dat voor de gewone zeehonden het maximaal getelde aantal dieren in
augustus wordt gebruikt om de populatieontwikkelingen in de verschillende jaren met elkaar te
vergelijken (Ecological Quality Objectives, OSPAR; en in navolging hiervan in ICES). Met de andere
Waddenlanden (Duitsland en Denemarken) zijn strenge afspraken gemaakt om de tellingen in de drie
landen te synchroniseren en te standaardiseren. Uit de twee augustustellingen van de drie
Waddenlanden wordt de meest betrouwbare en volledige telling gebruikt als index (zie Tekstkader)
voor de populatiegrootte in de gehele Waddenzee en deze aantallen worden jaarlijks gepubliceerd.
Met deze index wordt de populatieontwikkeling in dit gebied van jaar op jaar gevolgd.
Telresultaten ten opzichte van de werkelijke populatiegrootte
Hoeveel zeehonden uit de populatie op de kant komen, is afhankelijk van een aantal factoren zoals de
getijdecyclus, tijd van de dag, seizoen, weer, verstoring, tijdsduur waarin de zandbanken droogvallen,
voedselbeschikbaarheid en periode waarin geboortes, zogen en paartijd vallen. Er blijkt een duidelijke
seizoensinvloed te zijn op het aantal dieren dat wordt geteld. Bij gewone zeehonden worden de hoogste
aantallen op de zandbanken waargenomen in de maanden juni en augustus. In beide periodes worden
verschillende segmenten uit de populatie geteld. Tijdens de geboorte- en zoogperiode zien we vooral de
zwangere vrouwtjes, de moederdieren met hun jongen, en onvolwassen dieren. In augustus tijdens de
verharingsperiode wordt vooral het volwassen segment (mannetjes en vrouwtjes) gezien.
Omdat in de verschillende seizoenen andere groepen uit de populatie worden geteld is al af te leiden dat op
geen enkel tijdstip in het jaar de gehele populatie op de zandbanken wordt gezien. Daarom is de telling een
index voor de werkelijke aantallen in het gebied. De index kan wel gebruikt worden om bijvoorbeeld de groei van
de populatie te volgen. Wil men weten hoeveel dieren in het gebied aanwezig zijn, dan moet er gecorrigeerd
worden voor de gemiste dieren. Uit onderzoek (o.a. Ries et al. 1998 ) is berekend dat tijdens de
verharingstellingen ongeveer een derde van de populatie niet op de kant is en dus wordt de totale populatie met
dat deel onderschat. Tenzij anders aangegeven, wordt het ongecorrigeerde aantal gepubliceerd.

1.3

Doel van dit document

Een van de doelen van de zeehondenmonitoring in de Waddenzee is onder andere om informatie te
vergaren om het beheer van en het beleid voor de gewone en de grijze zeehondenpopulaties te
ondersteunen. Daartoe worden de zeehonden op de zandplaten in de Waddenzee jaarlijks geteld
vanuit de lucht. In overeenstemming met trilaterale (Nederland, Duitsland, Denemarken) afspraken,
vastgelegd in het vijfjaren internationale SMP, worden die zeehondentellingen, zowel voor de grijze
als de gewone zeehond, internationaal gecoördineerd en gestandaardiseerd en wordt de hele
Waddenzee binnen enkele dagen geteld. De monitoring van de zeehondenpopulaties bestaat uit ten
minste vijf tellingen per jaar per zeehondensoort; acht voor de grijze zeehonden en vijf voor de
gewone zeehonden.
In dit werkdocument wordt uitgelegd hoe de tellingen worden uitgevoerd en worden de resultaten van
de tellingen in de Nederlandse Waddenzee gepresenteerd. Daarbij wordt een korte terugblik gegeven
op de aantalsontwikkelingen van de twee genoemde soorten in de Waddenzee.

12

WOt-werkdocument 352

2

Methoden

2.1

Uitvoering

Zeehonden worden geteld wanneer ze bij laagwater op de zandbanken komen. Om de variatie in
telresultaten te minimaliseren wordt geteld tussen circa 1 uur voor en 1 uur na laagwater, en alleen
wanneer het laagwatermoment midden overdag valt (tussen 11.00 uur en 15.00 uur). De telling vindt
plaats vanuit een vliegtuig. Er wordt gevlogen op ten minste 500 voet (ruim 150 meter) via een vaste
route langs de geulranden van de verschillende zeehondenligplaatsen in de Nederlandse Waddenzee.
Voor de gewone zeehonden wordt de gehele Nederlandse Waddenzee geteld en voor de grijze
zeehonden alleen het westelijke wad tot Engelsmanplaat (ten oosten van Ameland), omdat tot nu toe
nog geen ligplaatsen ten oosten hiervan bekend zijn. Indien nieuwe ligplaatsen bekend worden
(bijvoorbeeld via de bemanning van de EZ-bewakingsschepen in de Waddenzee, de Waddenunit)
wordt de route aangepast.
De vluchten vinden plaats tijdens de geboorteperiode (juni-juli voor de gewone zeehonden en
december-januari voor de grijze zeehonden) en de verharingsperiode (respectievelijk augustus en
maart-april). Dit zijn de periodes waarin gemiddeld de meeste dieren op de kant gezien worden. Om
een goed beeld te krijgen van het aantal geboren dieren en het moment waarop het aantal
waargenomen jongen piekt, wordt er drie keer in de geboorteperiode geteld. Om de piek in aantallen
tijdens de verharingsperiode te bepalen wordt er twee keer in die periode geteld. Volgens de
afspraken in OSPAR is in vrijwel geheel Europa voor de gewone zeehondentelling afgesproken dat de
maximumtelling in de verharingsperiode (augustus) wordt gebruikt om de populatieontwikkelingen van
jaar op jaar te vergelijken.
In de beginjaren van de monitoring tot ongeveer 1995, toen er relatief weinig zeehonden in de
Waddenzee leefden, werden de aantallen direct tijdens de vlucht genoteerd. Maar met de groei van
de populatie is geleidelijk overgegaan naar digitale fotografie gekoppeld aan GPS-locatie. Van elke
groep zeehonden worden tijdens de vlucht opnames gemaakt die later op het instituut worden
geanalyseerd en uitgewerkt. Door middel van een speciaal hiervoor geschreven programma worden
de gemaakte foto’s van de zeehonden bij het inlezen in de database gekoppeld aan de GPSgegevens. Bij de uitwerking van de tellingen worden grijze en gewone zeehonden apart geteld. Alleen
in de geboorteperiode kan er onderscheid worden gemaakt tussen volwassenen en pups. Wanneer
het tijdens het vliegen niet lukt om een groep op camera vast te leggen, wordt deze groep direct
vanuit het vliegtuig geteld. Dit wordt later in de database aangevuld. De getelde aantallen worden
uiteindelijk gebruikt om de eventuele veranderingen in de populatie te onderzoeken en te beschrijven.

2.2

Studiegebied

Voor de analyse van de data wordt het Nederlands deel van het Waddengebied in 12 subgebieden
verdeeld op basis van de geulsystemen en wantijen daar tussen (Figuur 1). Deze onderverdeling kan
gebruikt worden om lokale veranderingen te analyseren. Op zich kan dit met nog meer
nauwkeurigheid worden gedaan, namelijk op het niveau van individuele ligplaats. In de database
worden de getelde zeehonden automatisch op basis van de GPS-gegevens gekoppeld aan de
dichtstbijzijnde ligplaats. De automatische bepaling van de ligplaatsen resulteert, door de afstand
tussen het vliegtuig en de zeehonden zelf, in een globale ligging, die in een enkel geval nog
handmatig moet worden aangepast. Om de exacte ligplaats te bepalen, zou achteraf een tijdrovende
handmatige controle noodzakelijk zijn. Daarnaast is het waddensysteem, dat wil zeggen de hoogte
en ligging van de zandplaten erg veranderlijk, dus is het exact koppelen van de locatie van
zeehonden op de platen met bestaande kaarten erg moeilijk.
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Figuur 1. Indeling van de Nederlandse Waddenzee in zeehonden-telgebieden.

2.3

Historische data

Hoewel er voor 1960 al tellingen werden uitgevoerd, is het onduidelijk welke methodes werden
gehanteerd, deze worden daarom als minder betrouwbaar geacht dan de latere tellingen. Daarbij is
er aan de hand van de registratie van de uitgekeerde jachtpremies en andere jachtstatistieken in de
jaren voor 1960 geschat hoe groot de populatie minstens moet zijn geweest voordat de tellingen
begonnen (Reijnders 1992). Hierbij is uitgegaan van een netto recruitment (het resultaat van
geboorte, overleving en migratie) in de populatie die verandert afhankelijk van de populatiegrootte,
nl. verschuivend van 0,05 bij een grote populatie naar 0,093 wanneer de populatie laag is.

14

WOt-werkdocument 352

3

Resultaten

3.1

Monitoring in Nederland

Het aantalsverloop van de zeehonden in de Nederlandse Waddenzee wordt in figuur 2 weergegeven.
De werkelijke tellingen na 1960 zijn hiervoor gecombineerd met de schatting voor het verloop van de
populatie in de jaren ervoor. Ook de vroege, minder betrouwbare, tellingen voor het jaar 1960 zijn in
de grafiek te zien.

Figuur 2. Aantalsverloop gewone en grijze zeehonden in de Nederlandse Waddenzee in de
verharingsperiode. Vanaf 1960 worden jaarlijkse tellingen uitgevoerd. Dunne stippellijn: gegevens van voor
die tijd, die tot 1900 teruglopen, zijn berekend aan de hand van jachtgegevens (Reijnders 1992) en grote
stippen: de resultaten van enkele minder betrouwbare tellingen (ten dele schattingen) van voor 1960.

3.2

Gewone zeehonden

Zoals te zien is in figuur 2 zakte het aantal gewone zeehonden in 60 jaar van naar schatting 15.000
dieren in 1900, naar amper 1000 dieren in 1960, toen de monitoring begon. De tellingen in de jaren
vijftig lijken met dit scenario redelijk goed overeen te komen. Voor deze tellingen is niet duidelijk of
het volledige gebied werd geteld of er een gedeelte werd geschat. Vlak na de sluiting van de jacht in
1960 ziet men een kleine opleving, maar van echt herstel is er mede door verminderde reproductie
onder invloed van PCB’s (Reijnders 1986) echter geen sprake. Ook gaat de jacht in de buurlanden
door tot in 1970, vanaf wanneer er ook in Denemarken niet meer op zeehonden gejaagd mag
worden. Pas na de ban op PCB’s begint in de jaren tachtig de populatie zich te herstellen. Vanaf die
tijd groeide de populatie exponentieel, zij het dat deze groei tot twee keer toe (in 1988 en 2002)
onderbroken werd door een Phocine Distemper Virus (PDV) epidemie die respectievelijk circa 60% en
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50% van de populatie doodde (Reijnders et al. 2003; Härkönen et al. 2006). Na beide epidemieën
groeien de aantallen zeehonden spoedig naar het niveau van daarvoor. Duidelijk is dat de
exponentiële groei vervolgens doorzet.
Opvallend is dat in dertig jaar tijd de geboorteperiode een maand naar voren is verschoven (Reijnders

et al. 2010). De piek in geboorte viel in de jaren zeventig van de vorige eeuw in de laatste week van

juli maar valt tegenwoordig in de laatste week van juni. Dit wordt in verband gebracht met de
buitengewoon gunstige (voedsel-)omstandigheden waarin de zeehonden verkeren. De hypothese
werd ook naar voren gebracht dat de intensive visserij de concurrenten (grotere vissen) van de
zeehonden had weggevist waardoor er een overmaat aan relatief kleine vis voor de zeehonden
beschikbaar kwam. De aantallen gewone zeehonden in het Nederlandse deel van de Waddenzee
groeiden in de periode na de virusuitbraak in 2002, tussen 2003 en 2012, met gemiddeld 13% per
jaar. Dit is iets hoger dan men kan verwachten bij een populatie waarvan de opbouw evenwichtig is
(Härkönen et al. 2002). Deze afwijking is te verklaren door het herstel van de PDV-epidemie,
waardoor de populatie uit evenwicht raakte, en mogelijk import vanuit de andere Waddenzeelanden.
Omdat vanaf 2002 met GPS gevlogen wordt en de digitale foto’s direct gekoppeld kunnen worden
aan de locatie tijdens de vlucht kan voor deze data, na een grondige controle en zo nodig
handmatige aanpassingen bij storingen van de GPS, onderscheid gemaakt worden tussen de
verschillende deelgebieden. Sinds 2012 is de rapportage van de getelde aantallen gewone
zeehonden met het onderscheid per deelgebied ook via internet beschikbaar 1 (zie ook Bijlage 1).

Figuur 3. Aantallen getelde gewone zeehonden vanaf 2002, zowel voor de verschillende deelgebieden als
voor het totaal in de Nederlandse Waddenzee.

Website van IMARES: Populatie gewone zeehonden in de Nederlandse Waddenzee.
Website Compendium voor de Leefomgeving: Gewone en grijze zeehond in Waddenzee en Deltagebied (CBS et
al. 2013).
1
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Figuur 4. Gewone zeehonden: Totale aantallen (tijdens de verharing) en aantal pups geteld in de
Nederlandse Waddenzee vanaf 2002.
In figuur 3 wordt het verloop van de aantallen in de verschillende deelgebieden uitgezet samen met
het totale aantal in Nederland. In figuur 4 zijn de maximale aantallen pups weergegeven die in deze
jaren zijn geteld.
In 2012 zijn tijdens de verharingsperiode 6801 gewone zeehonden geteld. In het Nederlandse deel
van de Waddenzee zijn er nu bijna drie keer zoveel dieren als vóór de PDV-epidemie in 2002: toen
werden er 2365 dieren geteld (Figuur 2). Opvallend is wel de daling ten opzichte van 2011 in een
groot aantal gebieden. De grootste daling is te zien in gebied 4, maar ook de andere gebieden ten
westen van Ameland dalen. Daarnaast valt een daling op in het Eemsgebied (gebieden 9, 10 en 11).
In 2010 werd ook een daling in de tellingen geconstateerd, deze werd in verband gebracht met het
slechte weer en werd ook in andere Waddenlanden gezien. In 2012 werd er daarentegen met zeer
goed weer gevlogen en werden in de andere Waddenlanden juist record aantallen geteld (resp. 37%,
10% en 28% groei in Nedersaksen, Schleswig-Holstein en Denemarken (Galatius et al. 2012). In de
voortplantingstijd in 2012 werden in Nederlandse Waddenzee 1473 pups geteld. Dit aantal is
nagenoeg gelijk aan de twee jaren ervoor.

3.3

Grijze zeehonden

De grijze zeehonden zijn in de afgelopen 30 jaar, na eeuwen afwezigheid, teruggekeerd in de
Waddenzee. Er zijn historische vondsten van resten van grijze zeehonden bij nederzettingen die
dateren vanaf het begin van onze jaartelling. Deze laten zien dat tot in het begin van de
middeleeuwen de grijze zeehond een algemene soort was in de Waddenzee. Er werden zelfs meer
resten van grijze zeehonden gevonden dan van gewone zeehonden. Daaruit kan echter niet worden
afgeleid dat de grijze zeehond talrijker was dan de gewone zeehond, aangezien grijze zeehonden
eenvoudiger te vangen zijn tijdens de zoogtijd dan gewone zeehonden (Reijnders 1978; Reijnders et
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al. 1995; Härkönen et al. 2007). In de loop van de jaren tachtig werden in toenemende mate grijze
zeehonden in de Waddenzee gezien. Vanaf 1985 worden er ook pups geboren. Opvallend is het
uitblijven van de sterfte tijdens de PDV-epidemieën in 1988 en 2002.
De aantallen grijze zeehonden nemen, net als de gewone zeehonden, toe. Voor een deel wordt deze
toename veroorzaakt door reproductie maar voor een aanzienlijk deel ook als gevolg van
toenemende immigratie, hoogst waarschijnlijk vanuit het Verenigd Koninkrijk. Dit verklaart de
exponentiele groei (~18% per jaar) die hoger is dan de maximale biologisch te halen groei van
gemiddeld 10% per jaar (Härkönen et al. 2002; Brasseur et al. in prep). Daarnaast zijn er
aanwijzingen dat een deel van de grijze zeehonden periodiek van de Nederlandse wateren
gebruikmaken, om vervolgens naar hun eigen voortplantingsgebieden terug te gaan (Brasseur et al.
in prep). Hoe en waarom de grijze zeehonden de Waddenzee gebruiken is nog niet duidelijk. Ook is
het daarom moeilijk te achterhalen hoeveel dieren er werkelijk van het gebied zelf gebruik maken.
Tegenwoordig worden de grijze zeehonden op steeds meer plekken waargenomen in de Waddenzee
(Figuur 5). In overleg met de bemanning van de schepen van de ‘Waddenunit’ van het ministerie van
Economische Zaken is het gebied dat geteld wordt steeds aan deze verspreiding aangepast.
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Figuur 5. Uitbreiding van de grijze zeehonden in Het Wadden gebied 1985-2010. Uitleg van de getallen:
1. Eerste gebied gekoloniseerd door grijze zeehonden in 1980; voortplanting begon in 1985;
2. Eerste grijze zeehond gezien in 1988; eerste groep >5 in 1997;
3. Eerste grijze zeehond gezien in 1988; eerste groep >5 in 2000;
4. Eerste grijze zeehond gezien in 1989; eerste groep >5 in 1998;
5. Eerste grijze zeehond gezien in 1998; eerste groep >5 in 2001;
6. Eerste grijze zeehond gezien in 1997; eerste groep >5 in 1998;
7. Eerste grijze zeehond groep >5 in het Deltagebied 2003 (Strucker et al. 2006);
8. Eerste grijze zeehond gezien in 2009.
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Figuur 6. Grijze zeehonden: Totale aantallen en aantal pups geteld in de Nederlandse Waddenzee vanaf
1985.
Tijdens de reguliere monitoring werden er in de verharingsperiode van 2012 maximaal 3059 grijze
zeehonden geteld op de ligplaatsen in de Waddenzee. De kolonie in Nederland is verreweg de
grootste kolonie in de Waddenzee. Hier wordt meer dan 75% van alle in de Waddenzee verblijvende
grijze zeehonden geteld. Totaal werden er in de gehele internationale Waddenzee 4039 dieren
geteld. In de geboorteperiode (december 2011) werden 288 pups in de Nederlandse Waddenzee
geteld (Figuur 6).
Om verschillende redenen is te verwachten dat, meer dan bij de gewone zeehonden, het aantal
getelde pups lager ligt dan het totaal aantal geboren dieren. Dit heeft ten eerste te maken met het
feit dat de geboorte periode relatief lang is (het eerste jong wordt vaak vóór 1 december gemeld
terwijl er mid-januari nog pasgeborenen gezien worden) en de zoogperiode maar drie weken duurt.
Lang nadat de eerste jongen gespeend zijn en deels van de zandbanken zijn vertrokken, worden er
nog jongen geboren. Bij een relatief laag aantal speelt dit een belangrijke rol en wordt het aantal
dieren dat geboren wordt onderschat. Daarnaast spoelen veel pups bij winterstormen weg van hun
normale zoogplaats, en wordt een deel opgevangen, daarmee vallen deze dieren buiten de telling. Dit
aantal kan voor sommige jaren zeer aanzienlijk zijn. Het aantal opgevangen pups wordt niet
gerapporteerd maar uit de rapportages van de opvangcentra voor het publiek kan men hier
aanwijzingen voor vinden (Figuur 7). Echter omdat niet gerapporteerd wordt wanneer de dieren
opgevangen worden, kan hiervoor in de tellingen niet worden gecorrigeerd.
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Figuur 7. Geschat aantal grijze zeehonden jongen die vrijgelaten zijn na opvang (2000-2010) en
verhouding hiervan met het aantal getelde dieren. Staafjes: Totaal aantal vrijgelaten jonge grijze
zeehonden, in elke staaf is het percentage vrijgelaten jongen genoemd ten opzichte van het totaal aantal
pups van dat seizoen (Anonymous 2000-2010).
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4

Discussie

4.1

Tellingen

Per definitie is het aantal zeehonden dat geteld wordt een onderschatting van de totale populatie.
Onafhankelijk van de tellingen, zal altijd een deel van de dieren tijdens de telling in het water zijn. Voor
de gewone zeehond in de Nederlandse Waddenzee is dit percentage onderzocht. Het blijkt dat
tijdens de verharingsperiode 68% van de dieren aanwezig is op de zandplaten (Ries et al. 1998).
Om het geboortecijfer (= aantal getelde pups per totaal geteld aantal) en de aantalsontwikkeling van
jaar op jaar te vergelijken, wordt het maximum getelde aantal binnen een periode gebruikt. Het aantal
getelde dieren varieert per telling. Er zijn verschillende redenen voor deze variatie:
• De fenologie van de zeehond. In de zomer zien we meer gewone zeehonden op de kant in
verband met de werp- en zoogactiviteiten en in verband met de jaarlijkse verharing; in de
herfst/winter zien we de minste dieren. Voor de grijze zeehond is dit grofweg andersom: hun
zoogperiode vindt plaats in december/januari en ze verharen in maart/april.
• Beperkingen tijdens de vlucht. Door militaire activiteiten krijgt de telploeg soms geen
toestemming om in een bepaald gebied (bijv. de Vliehors) te mogen vliegen en kan dat deel
daardoor niet geteld worden. Zo mogelijk wordt het gemiste aantal aangevuld met een recente
waarneming, bijvoorbeeld van de Waddenunit of een eerdere telling.
• Verstoring. Als er vlak voor de telling verstoring heeft plaatsgevonden zijn er minder dieren op de
ligplaatsen.
• Weeromstandigheden. Als het weer niet gunstig is, bijvoorbeeld heel warm weer of harde wind,
dan zijn de dieren liever in het water. Dit kan heel wat variatie veroorzaken in de aantallen dieren
die gezien worden op de ene of de andere dag. In de winter is het moeilijk om grijze
zeehondenpups te tellen. De pups worden geboren met een witte vacht, dus als er sneeuw ligt, is
het moeilijk om ze te onderscheiden van de sneeuw. Bovendien kruipen ze vaak hoog op de
zandplaten en in de vegetatie. Als het stormt, komt het ook voor dat de pups wegspoelen. Ze
kunnen dan in de opvang terechtkomen.
• Herstel- respectievelijk compenseergedrag. Als de dieren langere tijd niet op de banken kunnen
komen, bijvoorbeeld door langdurige verstoring of een langere periode van slecht weer, komen
de dieren daarna vaker en langer op de banken om te rusten, waarschijnlijk om te compenseren
voor de verloren tijd (Brasseur et al. 1996).
Ondanks bovengenoemd oorzaken voor variatie zijn de jaarlijkse tellingen zoals die in trilateraal kader
worden uitgevoerd een goede index voor de ontwikkeling van de zeehondenpopulaties (Härkönen et
al. 2007; Meesters et al. 2007).

4.2

Populatieontwikkeling

Sinds de jaren tachtig van vorige eeuw heeft Nederland weer twee soorten inheemse zeehonden: de
grijze en de gewone zeehond. Het is duidelijk dat de populatie gewone zeehonden zich ondanks
epidemieën goed aan het herstellen is ten opzichte van het minimum in de jaren zeventig en dat de
aantallen langzaam groeien naar het geschatte niveau van 1900. Dit niveau is berekend aan de hand
van de jachtstatistieken (Reijnders 1992) en werd naar verwachting ook sterk beïnvloed door de
eeuwenlange jacht op zeehonden in het gebied (Kuelper 1912; Clark 1949; Requate 1956; Joensen
et al. 1976; Reijnders 1983; Reijnders 1985; Reijnders 1992). Daarom moet dit aantal niet als een
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maximum gezien worden en is het, ook mede gezien de veranderingen zoals de sluiting van de
Zuiderzee, moeilijk de draagkracht van het gebied te bepalen.
Uit de groei van de populatie valt op te maken dat de grens van de draagkracht nog niet is bereikt.
Wel is het aannemelijk dat menselijk gebruik van de Waddenzee en de aangrenzende Noordzee deze
draagkracht beïnvloedt. Recente ontwikkelingen zoals de invoering van mosselzaadinvanginstallaties
(MZI) maar ook havenontwikkeling, de toename van recreatie in de Waddenzee en windenergie,
zandwinning, en toegenomen scheepvaart kunnen direct of indirect de draagkracht negatief
beïnvloeden. Hierdoor kunnen minder dieren van het gebied gebruikmaken en zullen ze naar
aangrenzende gebieden verplaatsen. Bij het bereiken van de draagkracht van het gebied kan men
ook verwachten dat het aantal geboortes en de overleving van de jongen daalt. De huidige aantallen
geven hier nog geen blijk van, en het is moeilijk te bepalen wanneer dit zal gebeuren. Als echter de
populaties blijven groeien en de toename van menselijke activiteiten op zee zet door wordt de kans
dat menselijke activiteiten en zeehonden in de toekomst in elkaars vaarwater gaan zitten steeds
groter.
Ook voor de grijze zeehond lijkt de draagkracht nog niet bereikt. Bij deze soort is de groei mogelijk
beïnvloed door immigratie van dieren en lijkt de PDV-epidemie niet veel invloed te hebben gehad op
de populatie.
Elk jaar worden de tellingen in de Nederlandse Waddenzee in de context van de
aantalsontwikkelingen van de internationale Waddenzeepopulatie geplaatst. Hiertoe worden de
tellingen jaarlijks trilateraal (Denemarken, Duitsland en Nederland) gecoördineerd en vinden ze
gelijktijdig en op dezelfde manier plaats. Dit laatste is echter niet altijd mogelijk. In 2008 konden
bijvoorbeeld door slecht weer en technische problemen in de Duitse deelstaten geen volledige
tellingen worden uitgevoerd tijdens de verharingspiek in augustus. De ontbrekende Duitse data
werden door de betrokken wetenschappers berekend op basis van de kennis over de verhoudingen
in aantallen zeehonden tussen de gebieden en tussen de seizoenen.
Met de getelde aantallen voor Denemarken, Duitsland en Nederland samen komt de Trilateral Seal
Expert Group (TSEG) tot een schatting van 26.220 gewone zeehonden in de gehele (internationale)
Waddenzee in 2012. Na correctie voor dieren die in het water zouden zijn tijdens de telvluchten kan
de internationale populatie geschat worden op 38.500 dieren.
Hieruit blijkt dat, met de huidige bescherming en omstandigheden, de dieren in staat zijn van de
effecten van een massale sterfte zoals in 2002 te kunnen herstellen. Echter, men kan gebaseerd op
onder andere de bijzonder hoge groeisnelheid en relatief hoge aantallen pups ten opzichte van de
totale aantallen, nog niet spreken van een populatie in natuurlijk evenwicht. Dit kan ook opgemaakt
worden uit het feit dat het aantal dieren in Nederland nog maar net over de helft van de schatting
voor 1900 is. De aantallen in die tijd leden onder zware jachtdruk en wellicht was de draagkracht
hoger was dan men hieruit zou kunnen opmaken.
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5

Conclusies

5.1

Gewone zeehonden

De populatie gewone zeehonden is volledig hersteld van de virusepidemie in 2002, ook in Nederland.
Bovendien zijn er, gegeven de exponentiële groei, nog geen tekenen van dichtheidsafhankelijkheid.
Dit betekent dat bij het uitblijven van rampen zoals een virusepidemie, de populatie naar verwachting
nog verder zal kunnen groeien. Hieraan zal ongetwijfeld ooit een einde komen. Het tijdstip waarop is
niet aan te geven. Naar verwachting zal de populatie bij het naderen van de draagkracht in groei
stagneren en uiteindelijk zelfs (tijdelijk) achteruitgaan.
De draagkracht van de Waddenzee voor de gewone zeehonden kan of in voedsel of in ruimte
beperkend zijn voor verdere groei. Om de draagkracht van dit gebied te bepalen, kan niet worden
volstaan met de berekende aantallen op basis van historische analyses zoals in Reijnders (1992).
Veel factoren zijn immers de afgelopen eeuw veranderd. Enkele voorbeelden hiervan zijn: het verlies
aan habitat, verstoring door recreatie en beroepsvaart, de veranderingen in de voedselsituatie door
eutrofiëring, opwarming en overbevissing, en de toegenomen concurrentie in de vorm van grijze
zeehonden, bruinvissen en aalscholvers. Zonder werkelijk de limieten van de draagkracht te kennen,
kan men stellen dat deze nu nog niet is bereikt. Dit blijkt uit de aanhoudende groei van de
zeehondenpopulaties in de Waddenzee. Men kan gebaseerd op onder andere de bijzonder hoge
groeisnelheid en relatief hoge aantallen pups ten opzichte van de totale aantallen, nog niet spreken
van een populatie in natuurlijk evenwicht.

5.2

Grijze zeehonden

De aantallen grijze zeehonden hebben een zeer indrukwekkende ontwikkeling doorgemaakt. Binnen
twintig jaar zijn de aantallen toegenomen van enkele dieren tot een niveau waarbij de aantallen (ook
als deze een onafhankelijke populatie zou zijn en niet afhankelijk van, zoals nu het geval is, immigratie
uit Britse kolonies) niet snel meer zullen verdwijnen. Als vuistregel kan men voor de korte termijn een
kritieke grens van 500-1000 dieren hanteren (Lynch and Lande 1998). Er bestaan nog grote leemtes
in kennis over de werkelijke grootte van de kolonies, en de wijze waarop de Waddenzee een rol
speelt en vooral welke functies die vervult. De jaarlijkse monitoring laat zien dat de dieren echt zijn
gesetteld en het is te verwachten dat de kolonies zich meer naar het oosten zullen uitbreiden en daar
nieuwe ligplaatsen gaan innemen.

5.3

Toekomst

Naar verwachting zullen de aantallen verder groeien en zullen de beide populaties zich verder
herstellen van de eeuwen jacht en effecten van PCB’s. De mate waarin dit gebeurt, zal afhangen van
de draagkracht van het gebied. Dit wordt op haar beurt beïnvloed door met name voedsel en ruimte.
Er is geen aanwijzing dat voedsel beperkend is, integendeel de zeezoogdieren profiteren
mogelijkerwijs van de afname van de grote vispredatoren in de Noordzee en bijgevolg de toename
van kleinere vis (Daan et al. 2005). De populatie gewone zeehonden in de Waddenzee laat een
gezonde reproductie zien en bovendien zijn de aantallen nog beneden de aantallen die voor de
periode rond 1900 zijn geschat (Reijnders 1992).
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Dit staat in contrast met de ruimte die beschikbaar is. In vele opzichten staan nu door de
toenemende wens om meer gebruik te maken van de Waddenzee en kustzone (bijvoorbeeld voor
zeevaart, zandwinning, windenergie, maar ook verdere kust- en havenontwikkeling en recreatie) de
beheeradviezen om verstoring van zeehonden zoveel mogelijk tegen te gaan onder druk. Bovendien
zal het positieve beeld dat ontleend wordt aan het zichtbare herstelproces wellicht nu al worden
geïnterpreteerd als een behaald succes wat verdere acties overbodig maakt. Duidelijk moet echter
zijn dat de huidige beschermingsmaatregelen in de Waddenzee, en de relatieve ruimte in de
Noordzee wellicht aan dit succes ten grondslag ligt. Veranderingen in deze omstandigheden door
bijvoorbeeld intensiever gebruik van de kustzone kunnen de draagkracht en daarmee verdere
ontwikkeling van de populaties grijze en gewone zeehonden beïnvloeden. Er is op dit ogenblik nog te
weinig inzicht in de processen die de ontwikkeling van de populatie sturen om te schatten bij welke
omgevingsdruk de groei kan stagneren of omslaan in een daling.
Om het beheer en beleid voor de gewone zeehonden in de Waddenzee goed te ondersteunen zal
toekomstig onderzoek erop gericht moeten zijn signalen over deze veranderingen goed op te pikken.
De jaarlijkse tellingen zijn essentieel om de ontwikkeling van de populaties van deze beschermde
soorten te volgen. De resultaten worden ook gebruikt in directe evaluaties van effecten van
menselijke activiteiten, zoals recentelijk voor het aanleggen van het windmolenpark OWEZ (Brasseur
et al. 2010; Brasseur et al. 2012), de effecten van bouwactiviteiten in de Eemshaven en het
ontwikkelen van alternatieven voor de mosselzaadvisserij (Cremer et al. 2012). Bovendien dienen ze
ook als basis voor meer wetenschappelijke analyses van de processen die de populatie mogelijk
beïnvloeden (Härkönen et al. 2006; Härkönen et al. 2007; Reijnders et al. 2010; Brasseur et al. in
prep).
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Bijlage 1 Gepubliceerde aantallen gewone zeehonden

De tabel in deze bijlage geeft de aantallen gewone zeehonden weer zoals ze op de site van IMARES
openbaar zijn gemaakt (Populatie gewone zeehonden in de Nederlandse Waddenzee). De aantallen
zijn verdeeld over de 12 gebieden (zie figuur 3) van de Nederlandse Waddenzee zoals in figuur 1
wordt weergegeven.

De data worden jaarlijks aan het CWSS (Common Wadden Sea Secretariat) doorgegeven. Bij
constatering van afwijkingen worden deze in de eerstvolgende rapportage van het CWSS
gecorrigeerd. Bij vergelijking van de totalen verkregen uit onze database met de aantallen die
gepubliceerd zijn door het CWSS (in het verleden) zal opvallen dat deze voor een aantal jaren
afwijken. De afwijkende getallen zijn met een * aangemerkt. Hieronder worden de verschillen nader
verklaard:
• In 2002 werd, omdat tijdens de zomer een virusepidemie woedde die uiteindelijk bijna 50% van
de dieren het leven kostte, in het trilaterale overleg gekozen om voor dat jaar het maximum te
presenteren. Dat maximum lag in juni. Het getal dat hier is weergegeven is het maximum in
augustus. Omdat er toen al veel slachtoffers waren gevallen ligt dit aantal duidelijk lager.
• In 2009 en 2010 werden respectievelijk 60 en 36 dieren te weinig gemeld in het trilaterale
rapport vanwege een schrijffout in de totalen. Dit is in de laatste rapportage in het trilaterale
overleg gecorrigeerd.
• In 2010 kon het gebied 2 (tussen Texel en Vlieland) niet worden overvlogen vanwege militaire
oefeningen. Daarom werd het aantal in dat gebied geschat aan de hand van de andere tellingen in
dat jaar en zijn de tellingen van de voorgaande jaren gebruikt om ook rekening te houden met de
trend gedurende het seizoen. Het geschatte aantal voor gebied 2 kwam zo op 800 dieren.
• In 2011 werden naast de dieren die werden geteld in Nederland, ook de dieren die IMARES had
geteld in de Duitse Eems gemeld aan de TSEG in het totaal voor Nederland, hierdoor werden 443
dieren te veel doorgegeven. Dit is bij de laatste rapportage in het trilaterale overleg gecorrigeerd.
• In 2012 werden minder dieren geteld in het Nederlandse deel van de Waddenzee terwijl de totale
Waddenzeepopulatie wel gegroeid was.
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