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Opvangcentra gaan zeehondenwachters voortaan direct aansturen  

Voorzitter Tineke Schokker van het Zeehondenakkoord heeft vandaag besloten om de 

opvangcentra een directe rol te geven in de aansturing van de vrijwillige zeehondenwachters op de 

stranden. Het doel hiervan is om de opvang op de stranden, in lijn met het vorig jaar gesloten 

Zeehondenakkoord, verder te professionaliseren. Dit is de uitkomst van een geschillenbeslechting 

tussen een aantal partijen die het Zeehondenakkoord hebben getekend. De directe aanleiding was 

dat er ondanks de duidelijke richtlijnen van het Zeehondenakkoord nog te veel zeehonden niet 

volgens de afspraken worden opgevangen. Dit is schadelijk voor de natuurlijke ontwikkeling van de 

populatie en het dierenwelzijn van het individuele dier.    

“We hebben geconstateerd dat de opvangcentra een nog grotere rol in het proces van opvangen 

aan het strand moeten krijgen. Deze organisaties hebben professionals en dierenartsen in dienst 

die goede afwegingen kunnen maken wanneer een dier daadwerkelijk hulp nodig heeft”,  aldus 

mevrouw Schokker 

Voorzitter Tineke Schokker heeft hiervoor gedurende drie maanden de opvang van alle zeehonden 

minutieus gevolgd. Daaruit blijkt dat op de stranden nog steeds verkeerde besluiten worden 

genomen in strijd met de heldere afspraken uit het Zeehondenakkoord. Het is duidelijk dat 

zeehonden veel emoties oproepen en dat veel mensen de dieren willen helpen, soms ook als ze 

alleen maar rust nodig hebben. Maar dit leidt tot besluiten die het dierenwelzijn van deze dieren 

juist schaden. Volgens de eindconclusie van voorzitter Schokker is het beter dat de opvangcentra 

met hun professionele achtergrond deze keuzes maken.  

Voortgang zeehondenakkoord 

Op 3 juni 2020 hebben zeehondenpartijen en overheden (LNV, Kustprovincies en 

Waddengemeenten) het Zeehondenakkoord gesloten. Kernpunt van het Zeehondenakkoord is dat 

voortaan in het belang van dierenwelzijn en natuurbescherming terughoudend met de opvang van 

zeehonden wordt  omgegaan. In de meeste gevallen zullen zieke of verlaten zeehonden eerst 24 

uur op het strand worden geobserveerd voordat ze voor opvang in aanmerking komen. Zo krijgen 

moederzeehonden langer de kans om verloren pups terug te vinden en is er meer tijd voor zieke 

dieren om in hun natuurlijke omgeving te herstellen. Het Zeehondenakkoord is gebaseerd op het 

advies van de Wetenschappelijke Adviescommissie Zeehondenopvang uit 2018. 

Voor meer informatie zie: https://zeehondenakkoord.nl 

Of neem contact op met het secretariaat Zeehondenakkoord via Joris Latour (j.latour@altwym.nl) of 

Wiebren Kuindersma (wiebren.kuindersma@wur.nl). 
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