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Uit de literatuur over zeehonden zijn de volgende gegevens te destilleren, gesorteerd op 

onderwerp. Tussen haakjes de bron en verwijzing naar bijgevoegde titels van de 

desbetreffende artikelen. De volledige literatuurlijst van onderzoek aan zeehonden 

omvat enige honderden titels en is niet opgenomen. 
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Overall samenvatting 

• Zeehonden niet gebonden zijn aan één zandplaat maar maken bij aanwezigheid van 

diverse platen van geschikte omvang gebruik van alle platen.  

• Ook tijdens het droogliggen gaan zeehonden af en toe het water in en ligt ca 70% 

droog tijdens de tijd dat een plaat droogvalt. 

• Individuele zeehonden zwerven door een groot deel van de Waddenzee maar tijdens 

de zoog en verharingsperiode beperken de zeehonden zich tot een kleiner areaal.  

• Omdat Engelschhoek gemiddeld 5x/jaar onderloopt is het de vraag of die plaat wel zo 

geschikt is voor de grijze zeehond om jongen groot te brengen aangezien hun jongen 

grote kans lopen te verdrinken. 

• Scheepvaart leidt ertoe dat er minder droogliggende zeehonden liggen op nabij 

gelegen platen dan op platen waar minder scheepvaart langs komt. 

• Er zijn geen aanwijzingen dat het reproductiesucces nadelig wordt beïnvloed door 

verstoring in de mate waarin dat nu plaats vindt. 

• Scheiding van moeder en pup door verstoring is meestal maar tijdelijk.  

• Moeder herkent haar pup aan de stem en geur. Zowel moeder als pup gaan meestal 

terug naar de plek van de laatste zoogbeurt. Stormen veroorzaken de meeste blijvende 

scheiding tussen moeder en pup.  

• Kajakkers veroorzaken een sterkere en eerdere reactie van droogliggende zeehonden 

dan andere schepen. Snelvarende en lawaaierige boten geven meer verontrusting dan 

stille boten zoals zeilboten. 

• De minimale afstand is ca 100m waarop de zeehonden reageren op naderende mensen 

of boten maar varieert sterk van plaats tot plaats tussen 50 - 600m en wordt beïnvloed 

door de frequentie van verstoring, de soort verstoring en de tijd van het jaar en de 

dag.  



• Alleen als de zeehonden aan het verharen (juli/augustus) zijn kan het zijn dat het 

energieverlies door afkoeling in het water groter is dan de aanmaak van energie door 

het basismetabolisme. Buiten die periode heeft in het water zijn geen energetisch 

nadeel. 

• Publieksinformatie en afspraken met commerciële robbentochten kan het aantal 

(ernstige) verstoringen verminderen. 

• Nadat zeehonden na verstoring het water in gaan, zijn de meeste zeehonden na korte 

tijd weer terug. 

 

Drooglig plekken en drooglig gedrag 

− Zeehonden hebben een voorkeur voor droogvallende platen met weinig verstoring, nabij 

diep water, beschermd tegen golfslag, met een vlakke helling naar het water en een vlak 

oppervlak. (4) 

− De aanwezigheid van zeehonden op drooglig plekken wordt beïnvloed door 1. de tijd 

van de dag, 2 het seizoen, 3. de hoogte van hoogwater, 4. regen, 5. de dag van de week. 

Deze factoren bepalen voor 50% de variatie in het aantal waargenomen zeehonden. (7)  

− De grootste aantallen worden waargenomen tussen augustus en oktober, i.c. het einde 

van het reproductieseizoen en de verharingsperiode. (7) 

− Op jaarbasis maken de zeehonden gebruik van alle beschikbare droogvallende platen. 

(14) 

− Tijdens de reproductie en verhaar perioden hebben de zeehonden in het Kattegat een 

voorkeur voor het geïsoleerd, centraal in het Kattegat gelegen Anholt. (14) 

− In de winter doorkruisen de zeehonden een groot areaal dat bij het begin van de 

zoogperiode kleiner wordt. (14) 

− De bouwactiviteiten bij de aanleg van een windpark op 4 km afstand van platen gaf een 

vermindering van het aantal zeehonden en een toename van de pups platen op 16km 

afstand. (14) 

− Platen die ook bij hoogwater droog blijven zouden meer de voorkeur hebben dan platen 

die bij hoogwater onderlopen. 

− Buiten de zoogperiode is de "plaattrouw" veel kleiner dan buiten die periode. (14) 

− Zeehonden liggen bij voorkeur aan de luwtekant van een plaat of geul. (4)  

− Het hoogste aantal zeehonden op een plaat is ca 1 uur na laagwater. De eerste dieren 

vertrekken van de plaat lang voordat de plaat onderloopt. Het aantal dieren op de plaat is 

in de tussentijd ongeveer constant. (20) 

− Zeehonden liggen ca 68% van de droogvaltijd op de plaat. (20) 

− Moeders met pups liggen meestal eerder op de plaat dan zeehonden zonder pup.  (20) 

− Moeders gaan af en toe 2-6 minuten het water in tijdens de droogvaltijd. (20) 

− Zeehonden gebruiken 10-40% van de beschikbare tijd om droog te liggen. In het algemeen is 

de duur van droog liggen tussen de 3 and 6 uur en overschrijdt de 10 uur niet. (22) 

− De gemiddelde duur van droog liggen varieert tussen 20 en 90% voor de verschillende 

maanden. Tussen mei en september was de gemiddelde droog lig frequentie veel hoger (69%) 

dan de andere maanden (41%).   (22) 

− In de winter wisselen de zeehonden periodes van enkele dagen jagen op de nabije Noordzee af 

met periodes van droog liggen. (22) 

− De plekken waar pups van de grijze zeehond opgroeien moeten niet onderwater komen te 

staan. Gebeurt dat wel dan is er het risico dat er pups sterven. Jaarlijks loopt Engelschhoek ca 

5 keer onder, Richel 2 – 5 keer en Griend minder dan één keer/10 jaar. (24) 



− Potentiële zoogplekken zijn de duingebieden van Texel, Vlieland en Terschelling waar een 

enkele grijze zeehond pup is geboren, zoals ten noordoosten van de haven van Vlieland. (24) 

− Locatie, de uitwisseling tussen locaties, het seizoen, uur van de dag, geslacht, het weer, het 

oppervlak van de plekken en schepen beïnvloeden de bezetting van droogligplekken. (28) 

− De meeste zeehonden werden gezien midden op de dag, en minder als er schepen aanwezig 

waren. (28) 

− De duur van het droogliggen hangt samen met het tijdstip van de kentering, de helderheid van 

de lucht en neerslag. (28) 

− Bij toenemende wolkdekking neemt het aantal droogliggende zeehonden af. (28) 

− Pups liggen korter droog naarmate ze ouder worden. (31) 

− Midden op de dag is aantallen droogliggende zeehonden het hoogst. (32) 

− Gewone zeehonden liggen droog op aangebrachte platforms. Door het aanbrengen van 

platforms als droogligplekken was het mogelijk het droogliggen van de zeehonden t e 

verplaatsen. (33) 

− Per droogliggende zeehond is ca 2m2 nodig, de afstand tot het water ca 1m. (33) 

− De hoogte van de droogligplekken maakt het jonge pups de eerste 2 weken moeilijk om 

op het droge te klimmen. (33) 

− De rand van een droogligplek zou >500m moeten zijn met een minimum oppervlak van 

ca 2000m2. Een kunstmatig platform van 12x17m biedt plaats aan ca 60 zeehonden.  (33) 

− Individuele zeehonden maken door het jaar heen op gelijke mate gebruik van drooglig 

plekken. (35) 

− In 1988 verbleef meer dan 99% van de zeehonden en de moeders met pups in een 

beschermd gebied, in 2008 verbleef 37% van de moeders met jongen op platen buiten 

het beschermde gebied. (36) 

 

Moeder en pup 

− Pup en moeder van de gewone zeehond gaan binnen een uur na de geboorte een binding 

aan waarbij er voortdurend lichamelijk (neus-lichaam) contact is. De binding tussen 

moeder en kind kan enkele uren tot een getijdenperiode in beslag nemen. (1).  

− Het huilen van een pup is individueel herkenbaar en moeder en pup kunnen elkaar terug-

vinden na een scheiding tot 1km. (1) 

− Moeders van de gewone zeehond die hun eigen pup hebben verloren zogen andere pups.  

(1) 

− Scheiding van moeder en pup na de bindingsperiode is alleen problematisch als dit 

gebeurt na een extreme gebeurtenis als storm waarbij moeder en pup ver van elkaar 

verwijderd zijn geraakt. (1) 

− Scheiding van moeder en pup door verstoring is meestal tijdelijk en gemiddeld binnen 2 

uur hersteld. (1) 

− Voor de veel gehoorde bewering dat onderbreking van een zoogbeurt leidt tot minder 

zoogperiodes en tijd is tot nu toe geen evidentie gevonden. (1) 

− Het zogen vindt als regel plaats zodra de moeder uit het water komt en niet nadat ze al 

enige tijd op de plaat ligt. Bij verstoring heeft de zoogbeurt al plaats gevonden.  (1) 

− Vlak voor het onderlopen van de plaat wordt langdurig gedronken. (20) 

− De gemiddelde lengte van een drinkbeurt, is 3:21 minuten. (20) 

− De eerste drinkbeurten in de laagwaterperiode duren 68sec, omdat de jongen merendeels 

met hun kop onder water moeten drinken. (20) 

− Aan het einde van de droogvalperiode duren de drinkbeurten ca 6:30minuten tot moeder 

en jong door het opkomend water van de plaat worden gedreven.  (20) 



− 3 van de 16 moeders die hun pup hebben verloren ogen de pups van andere moeders. 

Geen van de moeders met een eigen pup zogen pups van andere moeders. (37) 

− Kleinere mogelijk jongere vrouwtjes worden vaker van hun pup gescheiden dan grotere 

en mogelijk oudere moeders (73 tegen 33%). In 68 van de 35 scheiding was een storm 

de oorzaak. (37) 

− Na een scheiding van moeder en pup door een storm werd in 7 gevallen de pup ca 5 km 

verderop aangetroffen. (37) 

− Bij zeeolifanten lijkt menselijke verstoring geen effect op langere termijn te hebben op 

het gedrag en opgroeien van de jongen. (38) 

− Moeder grijze zeehond herkent haar pup aan zijn stem en geur. Ze zoekt de pup op de 

plek waar ze hem het laatst heeft gezoogd. (39) 

− De pup van de grijze zeehond blijft op het strand waar hij het laatst is gezoogd. (39)  

− De pup van de grijze zeehond maakt geen onderscheid tussen de zogende moeders.  (39) 

− Pups brengen ca 40% van de tijd in het water door. (1) 

 

Alertgedrag:  

− Onverstoord zijn de volwassen dieren ca 1/3 van de tijd alert en elk moment is ca 1/3 

van de dieren alert (1). 

− Naderende schepen worden eerder opgemerkt door zeehonden naarmate de groep groter 

is. (1). 

− Een alleen liggend zeehond kijkt vaker rond dan een zeehond in een groep (1). 

− Als meer dan 80% van de zeehonden alert is, is het moment dat de dieren te water gaan 

nabij, waarbij de dieren elkaar met hun onrust aansteken. (1). 

− Bij herhaalde verstoring gedurende 2 uur is bij de eerste keer 67% van de moeder 

zeehonden alert, bij de 10e verstoring is nog maar 18% alert. Bij onregelmatige 

verstoring gedurende 3 weken trad deze gewenning niet op. (1). 

− Moeders met pasgeboren pups zijn extra alert, maar als de pups wat ouder zijn is de 

alertheid bij de moeders gelijk aan die van vrouwtjes zonder pups. Pups tonen 50% 

alertheid vanaf 3-4 weken oud. Na 2-4 maanden is de alertheid gelijk aan die van 

volwassen dieren. (1). 

− Pups en volwassen grijze zeehonden zijn minder alert en reageren minder op verstoring 

dan pups en volwassen gewone zeehonden. (1). 

− Grijze zeehonden reageren eerder op de snelheid van schepen (vanaf 70m) dan op de 

afstand, de gewone zeehond reageert meer op afstand, gemiddeld vanaf ca 100m, maar 

dat verschilt van plek tot plek. (1). 

− Grotere schepen (Cruiseschepen) verontrusten minder dan kleine zoals kajaks.  (1). 

− Verstoring wordt vooral veroorzaakt door kajaks, motorboten en zeilboten. (1). 

− Tijdens de verharingperiode zijn zeehonden bij een verstoring minder geneigd het water 

in te gaan (4). 

− Bij kano's gaan in 86% van de gevallen de zeehonden het water in, bij motorboten 74% 

en 0% bij zeilboten (4). 

− Tijdens het droog liggen wordt 11-34% van de tijd besteed aan alertgedrag. (4). 

− Het alertgedrag neemt slechts weinig toe tijdens verstoring (4). 

− Zeehonden die dichter dan 1m van de waterlijn liggen reageren heftiger dan de 

zeehonden (40,2%) die verder weg van de waterlijn liggen (8,6%) (5). 

− Zeehonden reageren het sterkst op cruiseschepen en kajaks, met name als de boten 

dichterbij komen dan 100m. (8). 



− Zeehonden reageren op kortere afstand op boten op het water (vanaf 560-850m) dan op 

wandelaars (200-425m) met alert gedrag en met aanzet tot vluchtgedrag. (9). 

− Met pups reageren de zeehonden minder snel en keren terug zodra de verstoring weg is, 

soms zelfs terwijl de verstoring voortduurt. (9). 

− Snellere boten roepen op grotere afstand een reactie op bij zeehonden dan langzame 

boten. (10). 

− In het begin en eind van de droogvalperiode besteden de zeehonden veel tijd aan waken, 

daar tussenin heft ca 20% van de zeehonden zijn kop op zonder zichtbare aanleiding. 

Het aantal keren dat exemplaren dan hun kop op steken is vrije constant.  (20). 

− Tijdens de droogligtijd slaapt 70% van de zeehonden. (20). 

− De duur van het kop op steken is variabel en neemt toe bij verstoring (20). 

 

Verstoring 

− Verstoring door motorboten, skiffs en kano's is gedurende 45% van de waarnemingen 

geconstateerd, met ca 1 verstoring per 3 uur. (7) 

− Het aanbrengen van waarschuwingsborden, artikelen in de kranten, het informeren van 

vissers en potentiële verstoorders en het aanbrengen van bebakening en lijnen deden het 

aantal verstoringen sterk verminderen. (7) 

− Afspraken met georganiseerde tochten naar zeehonden in Alaska deden de verstoringen 

sterk verminderen. (11) 

− Bij gemiddeld 4 toerschepen/dag die een Alaskafjord invaren duikt gemiddeld 14% van 

de zeehonden en 11% van de pups als gevolg daarvan het water in. (12) 

− Het aantal grijze en gewone zeehonden dat door 41 verstoringen in 14 dagen van een 

binnenmeer met drooglig platen naar zee zwom door een smal kanaal nam slechts licht 

toe (13) 

− Zeehonden reageren op grotere afstand al op boten dan op mensen die over land 

naderen. (14) 

− 2 uur na een verstoring van wandelaars is gemiddeld 93% van de zeehonden weer op de 

plaat. (15) 

− Zeehonden hebben een verschillende tolerantie voor verstoring door motorboten op 

verschillende ligplekken, mogelijk samenhangend met het aantal pups. (2) 

− De tolerante zeehonden blijven op de plaat of keren alweer snel terug na verstoring. (2) 

− De zeehonden tillen hun kop op bij boten op een afstand van 264m en gaan het water in 

als de boten dichter dan 144m komen. (2) 

− Landactiviteiten hebben effect binnen een afstand van 50-200m. (3) 

− Zeehonden duiken gemiddeld het water in bij benadering op 56m, waarbij ze bij 

benadering door kajaks eerder het water induiken dan bij motorboten en skiffs. (7) 

− Vanaf het land konden de zeehonden vaak zonder reactie gepasseerd worden op minder 

dan 100m afstand. (7) 

− Bij benadering door wandelaars steken de eerste zeehonden hun kop op bij 700m, vanaf 

400m verplaatsen de zeehonden zich richting water, bij <200m gaan er zeehonden het 

water in. Er is een grote variatie in reactie op naderende wandelaars. (15) 

− Tijdens het zoogseizoen keren de zeehonden veel sneller terug op de plaat dan buiten die 

periode. (15) 

− Beroepsvaart kon tot op 200m passeren zonder reactie op te roepen bij grijze en gewone 

zeehonden; bij 28 passages is er maar 1 keer een kop op steken. (16) 

− Een motorboot had tot op 500m geen reactie, bij <200 gingen op één na alle zeehonden 

te water. (16) 



− Zeilboten tot 300m riepen hoogstens kop op reacties op. (16) 

− Een zeilboot met blaffende hond op 400m liet 70% van de zeehonden het water in gaan. 

(16) 

− Bij kajakkers op 150m gingen alle zeehonden het water in. (16) 

− bij een ingestelde bufferzone van 100 yard (91m) reageerden zeehonden wel op 

kajakkers maar niet op langs varende motorboten. (18) 

− Bij een hagelbui gaan alle zeehonden het water in. (20) 

− Wanneer de dieren onrustiger worden neemt het aantal keren opkijken niet toe, maar wel 

de duur van de totale kop op. Meestal kruipen de dieren daarop dichter naar de waterlijn. 

Bij sterke verstoring gaan alle dieren plotseling snel te water. (20) 

− Wanneer de verstoringsbron weer verdwenen is, komen meestal een aantal dieren op 

dezelfde plek aan land, maar het merendeel zwemt naar een van de andere ligplaatsen in 

het gebied. Worden de zeehonden vlak voordat de plaat onderloopt weggejaagd, in de 

meeste gevallen door vissersboten, dan komen ze die laagwaterperiode niet meer terug. 

(20) 

− Moeders met jongen gaan vaak bij verstoring als eersten het water in. (20) 

− Zeehonden die tijdens het zoogseizoen het water in vluchten keren vrijwel direct weer 

terug, terwijl buiten die periode die zeehonden pas aan het eind van de dag terugkeren 

en die tijd gebruiken om te fourageren. (14) 

− Menselijke activiteiten op < 100 m veroorzaakten bij meer zeehonden meer reacties dan op 

grotere afstanden. (27) 

− Cruiseschepen hebben het sterkst negatieve effect op het aantal rustende zeehonden. 

− Grootschalige toeristische schepen zijn belangrijke oorzaken voor te water gaan van 

zeehonden. (28) 

− Gewenning treedt op bij een hoog niveau van toeristische activiteiten. (29) 

− Pelsrobben laten mensen tot op 10m naderen voor ze heftig reageren, maar als mensen zich 

rustig houden kunnen ze de zeehonden nog dichter naderen zonder onrust te veroorzaken. (34) 

− In een baai waar ca één boot/2 uur passeert reageren de zeehonden niet op 70% van de 

bootpassages. Als ze wel het water in vluchten komen ze weer in hetzelfde gebied 

droogliggen. (40) 

− Lawaai makende mensen en snelle boten geven een sterke reactie bij de zeehonden. (40) 

− Hoewel de zeehonden tolerant zijn tegenover boten is het aantal droogliggende 

zeehonden lager als er veel bootpassages zijn dan in periodes dat er geen boten passeren. 

(40) 

 

Energie 

− Het metabolisme van pups is voldoende om de lichaamstemperatuur op peil te houden in 

water met een temperatuur van 4 - 12°C. (1) 

− Tijdens de verharingsperiode eten de zeehonden minder en moet de huidtemperatuur 

relatief hoog zijn voor de haargroei. Warmteverlies gaat twee keer zo snel als het basis 

metabolisme oplevert. Daarom verblijven de zeehonden zoveel mogelijk op droge 

platen. (1) 

 

Foerageergedrag 

− De meeste zeehonden foerageren ’s nachts en tijdens hoogwater. (21) 

− Mogelijk wordt het foerageerpatroon verstoord door beroepsvaart. (21) 



− De duiktijden en de tijden boven water variëren sterk, zowel tussen exemplaren als bij één 

exemplaar: van 46sec – 2.9 minuten. Vrouwtjes maken kortere duiken en vaker achter elkaar. 

(22) 

− Zeehonden duiken tussen de 76 – 93% van de beschikbare tijd (gemidd 85%). (22) 

− Zeehonden duiken langs de rand van de geulen, niet dieper dan 5-10m (in Noorwegen tot 

200m). (22) 

− 10 van de 15 gezenderde grijze zeehonden (67%) en vijf van de 12 zeehonden (42%) 

zijn de kustzone van de Noordzee opgezwommen en teruggekeerd naar hetzelfde gebied 

zodat die te beschouwen zijn als foerageertochten. (25) 

− De zeehonden zwemmen tijdens de wintermaanden verder weg van de droogligplaatsen. 

In de winter brengen de zeehonden aanzienlijk minder tijd op land (ca 10%) in 

vergelijking met de lente en zomer (ca 20%). (26) 

− Pups van de gewone zeehond hebben vanaf het begin een goede duikcapaciteit De 

duikduur van pups <25 dagen oud loopt op van 1:30 minuten naar ca 3 minuten bij pups 

1-2 maand oud.  Gemiddeld blijven de pups 30 sec boven water (max 6 min). (31) 

− Pups van <25 dagen verblijven gemiddeld 71% van de tijd onder water, oudere pups 

86%. (31) 

− Gezenderde pups zijn niet aangetroffen buiten de waarnemingsrange van 30km.  (31) 

− Het gebied waarin zeehonden foerageerden in 1989 is hetzelfde gebleven in 2009. (36) 

 

Populatie dynamica 

− Immigratie van subadulte grijze zeehonden gedragen gemiddeld 19%/jaar bij aan de pup 

tellingen, wat veel hoger is dan verwacht wordt bij in een gesloten populatie. Deze immigratie 

draagt ca 35% bij aan de totale jaarlijkse groei. Daarnaast bezoeken minstens 200 grijze 

zeehonden uit het Verenigd Koninkrijk het gebied tijdelijk. (23) 

− Vanaf 2000 worden pups van de grijze zeehond geboren op Richel (67% van de pups 

geboren), Engelschhoek (14%), Griend (2% en groeiend), Razende Bol (5%) en Steenplaat 

(4%).  (24) 

− Elk jaar worden er ca 400 pups van de grijze zeehond geboren in de Nederlandse Waddenzee. 

(24) 

− Vijf van 15 digitaal gemerkte grijze zeehonden (33%) en twee van de 12 gewone 

zeehonden (17%) zwommen langs de kustzone van de Noordzee van het Wad naar 

Zeeland of omgekeerd. (25) 

− De uitwisseling van de 5 grijze zeehonden vonden plaats in juli  - augustus. (25) 

− Behalve 2 zeehonden op 1-2 juli was er van de gewone zeehond geen uitwisseling over 

de Noordzee in juli en augustus. (25) 

− Het aantal zeehonden is het hoogst in de buurt van droogligplaatsen en gebieden met een 

waterdiepte van <30 m, met weinig slik (26) 

− Bij afnemende aantal drooglig plekken neemt het aantal zeehonden in het gebied af.  (32) 
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