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Voorwoord 
 

Voor u ligt het jaarverslag van 2019. We hebben een kort, goed en positief seizoen gehad met zeven 

zeehonden, waarvan we er zes gezond en wel hebben kunnen vrijlaten. 

In dit jaarverslag leggen we verantwoording af aan onze vrijwilligers, donateurs, sponsoren en 

iedereen die ons steunt. Uiteraard willen wij van de gelegenheid gebruik maken om al deze partijen 

te bedanken voor hun steun in de afgelopen jaren. Zonder die steun kunnen wij dit werk niet doen. 

Wij hopen dat we voor allen een mooi 2020 neer kunnen zetten op een nieuwe, permanente locatie! 

We hebben dit jaar “slechts” 12 weken lang zeehonden in de opvang gehad. Voor de zeehonden een 

goed teken! Het was tevens ons laatste seizoen op Camping Zeestrand. Hierna wordt de 

Schepperbuurt 37 in Termunterzijl onze nieuwe locatie, waarover u later in dit verslag ook meer over 

krijgt te lezen. We leggen een financiële verantwoording af en natuurlijk blikken we even terug naar 

onze zeehonden. 

 

Daniel Kamminga, 

Pieter Landman 

& 

Rosalie Janac 
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Het – super snelle – jaar 2019 
Wij hebben nog nooit zo’n snel jaar gedraaid als in 2019. De zeehonden groeiden als kool, zeker toen 

zij eenmaal in de buitenbaden mochten verblijven. We hadden prachtig, rustig weer en ook 

financieel ging het dit jaar goed. Het was erg mooi om te zien hoe ons team is gegroeid in 

vaardigheden en verantwoordelijkheden. De verzorgers beginnen steeds zelfstandiger te worden en 

wij zijn dit jaar weer hechter geworden. Er zijn een aantal vrijwilligers gestopt en er zijn nieuwe 

vrijwilligers bijgekomen. Dit deed mij realiseren dat de opvang niet alleen belangrijk is voor de 

zeehonden, maar ook voor onze vrijwilligers. Op sociaal vlak en om zich te ontwikkelen. 

 

De zeehonden 
Ons seizoen startte op donderdagavond 6 juni. We kregen een telefoontje van het Hotel in 

Termunterzijl. Eén van hun gasten had een jonge zeehond gevonden bij de sluizen, of we even wilden 

kijken. Eénmaal aangekomen lag daar Semmy, volledig in het slik, bij de sluisdeuren en doodop. Na 

enige moeite, we zaten wat vast in het slik, kregen we Semmy te pakken en zijn we naar de opvang 

gelopen. Al pratend kwam de meneer die Semmy had gevonden ermee dat zij een stichting hebben 

waarbij zij financiële steun bieden aan diverse organisaties en hij en zijn gezin wilde Semmy graag 

adopteren.  

Dat was de aftrap van het seizoen; Semmy. En gelijk al geadopteerd door Contribute Foundation. 

Super fijn! Het kost namelijk best wel wat om de zeehonden te verzorgen en stichting 

Zeehondenopvang Eemsdelta is een non profit organisaties. Wij draaien op vrijwilligers en kunnen 

bestaan door giften en donaties van bezoekers en sponsoren. Onze stichting ontvang geen subidies 

van de overheid. Het geld wordt gebruikt om voeding te kopen, maar ook voor medicatie, water, 

materialen. Dus het was een opluchting dat we de zorg voor Semmy financieel konden garanderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   Semmy is net gevonden, hij was heel erg moe. Een aantal dagen later was hij alweer lekken aan het zwemmen. 
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Na de binnenkomst van Semmy was het een tijdje stil met meldingen. We konden Semmy in alle rust 

verzorgen. Hij at en zwom goed en net als een baby sliep hij veel waardoor hij goed kon groeien en 

zichzelf ontwikkelde.  

Eigenlijk zouden we het liefst zien dat er geen dieren opgevangen hoefden te worden. Helaas is dit 

wel het geval en het kriebelt toch altijd een beetje in een geboorte seizoen. Maar het bleef rustig. De 

zeehonden in de Dollard lagen er prachtig bij en we hadden telkens schitterend weer. Toch hoopten 

we stiekem wel op een vriendje voor Semmy. Want hij was wel erg alleen en om te leren vissen 

vangen en zwemmen en goed ontwikkelen, heeft een zeehond zijn soortgenoten nodig.  

Pas op 20 juni kregen we een telefoontje van Jeroen die in de Eemshaven stond;  “Roos, ik hoor een 

pup maar ik zie ‘m niet!” En inderdaad, op de achtergrond hoorde ik een pup huilen. Onze 

vrijwilligster Marja is naar de Eemshaven gereden om samen met Jeroen te kijken of er inderdaad 

een pup lag. Beide konden ze hem horen, alleen door het hoge water was het niet mogelijk om bij de 

zeehond in de buurt te komen. Ook dat hoort er bij en is soms frustrerend. Aan de andere kant 

hopen we met het hoge water er altijd op dat de moeder haar jong terug vindt, dus het biedt ook 

een kans voor de pup. Van deze melding werd een notitie gemaakt, zodat we de volgende dag weer 

konden kijken.  

En toen ging het snel, de volgende avond lag er niet één pup in de Eemshaven, maar twee. Beide 

vermagerd en vermoeid. De twee pups uit de Eemshaven hebben we Klaukje en Joy genoemd. Zij zijn 

bij binnenkomst nagekeken, gewogen, gevoed en daarna mochten ze lekker, lang slapen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op het moment dat Klaukje en Joy onderweg waren naar de opvang, kwam er nog een zeehond 

binnen. Uit de Dollard, met een zeer beschadigd en zo sterk vermagerd dat het wel een zakje botjes 

leek. Deze pup werd Leentje genoemd en, super leuk, werd direct geadopteerd door Idéfix uit 

Groningen. Leentje was er echter zo slecht aan toe dat we direct naar de dierenarts zijn gegaan. Hij 

heeft haar ogen en koppie gecontroleerd. We kregen pijnmedicatie en antibiotica mee voor Leentje. 

Maar de dierenarts waarschuwde ons wel: “Als het erger wordt, bestaat de kans dat we Leentje in 

moeten laten slapen.” Uiteindelijk is dit ook gebeurd. Het oog was zo zwaar beschadigd en pijnlijk, 

dat het een herseninfectie werd. Leentje is op 2 juli 2020 geëuthanaseerd.  
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Op 22 juni is Rooske binnen gebracht. Ook zij kwam uit de Dollard en was sterk vermagerd. Rooske is 

geadopteerd door Filta Groningen, door de vader van twee van onze vrijwilligers Jasmijn en Sanne. 

Wel met een waarschuwing, want Rooske was zo ontzettend mager en had bij binnenkomst hoge 

koorts wat ruim een week bleef aanhouden, dat we een beetje bang waren dat zij het niet zou 

overleven. Gelukkig knapte Rooske op en hebben we haar gezond en wel vrij kunnen laten. 

De laatste twee zeehonden zijn op 24 juni binnengekomen. Lotte en Luuk. We hebben ze ruim een 

dag geobserveerd, omdat ze er niet heel erg slecht uit zagen. Er kwam echter geen moeder meer bij 

deze zeehonden en we zagen ze rond zwerven, honger krijgen en vermageren. Er is na 24 uur 

observatie besloten om deze twee zeehonden toch op te vangen. Lotte en Luuk zijn geadopteerd 

door Stichting Dierenlot.  

Omdat het een prachtige zomer was, konden de zeehonden snel naar de buitenbaden. Daar aten alle 

zeehonden vrij snel zelf en waren ze al gauw op hun vrijlaat gewicht. Het is belangrijk dat de 

zeehonden met een gezond gewicht weer worden vrij gelaten. In de opvang komt de vis letterlijk uit 

de lucht vallen en hoeven zij niet te jagen. Wanneer zij vrij worden gelaten, moeten ze zelf op jacht 

en dit kost even wat moeite en energie. Een zeehond zal na dat hij is vrijgelaten, ongeveer 1/3 deel 

van zijn lichaamsgewicht verliezen. Dit betekent dat hij voldoende reserves moeten hebben om dit 

verlies op te vangen.  

We hebben er voor gekozen om de zeehonden in de Eemshaven bij de Borkumlijn vrij te laten. In de 

Dollard is op het moment van vrijlaten nog niet mogelijk. Er liggen dan nog te veel zeehonden bij de 

Punt van Reide en deze groep willen we niet verstoren. Bij de Borkumlijn is een leuk strandje waar 

publiek gemakkelijk toegang toe heeft. En zoals de naam al zegt, ga je richting Borkum. Dit is voor de 

zeehonden erg fijn. Daar ligt namelijk een grote groep zeehonden, waar onze zeehonden zich 

gemakkelijk bij aan kunnen sluiten, mochten ze dit willen.  

In samenwerking met het Waterschap Noorderzijlvest Groningen, konden we met de auto toegang 

krijgen tot het strandje. Het vrijlaten is altijd een feest en we hebben het elke keer getroffen met het 

weer. We hebben één vrijlating uitgesteld omdat er zware storm op komst was, maar op de dagen 

dat we de zeehonden hebben vrijgelaten, scheen het zonnetje in overvloed. Tijdens het vrijlaten 

heeft Wim Koning ijsjes verkocht , een deel van de opbrengt was natuurlijk voor de 

Zeehondenopvang.  
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Onze vrijwilligers 
Ons team bestaat volledig uit vrijwilligers, zowel het bestuur als de zeehondenverzorgers. Het is een 

erg divers team met jonge mensen die nog op school zitten en gepensioneerde vrijwilligers. De 

afgelopen jaren hebben we gemerkt hoe belangrijk dit netwerk is voor iedereen. Het is natuurlijk 

super leuk om met zeehonden te mogen werken. Het is fysiek en (soms) mentaal ook zwaar werk! 

Dan heb je steun van elkaar nodig.  

Wij hebben helaas niet de mogelijkheid om onze vrijwilligers een vergoeding te geven. Dit betekent 

dat zij geen reiskosten- of een dagvergoeding krijgen. Wij zijn al onze vrijwilligers ontzettend 

dankbaar voor hun inzet en enthousiasme.  Zonder de inzet van deze geweldige mensen, kan onze 

opvang niet bestaan. De waardering wordt soms wat weinig benadrukt. Daarom proberen we onze 

vrijwilligers een zomerpakketje te geven met behulp van sponsoren. Dit jaar heeft het Magazine 

Noorderland ons een blad gesponsord en mochten wij van AFAS live een concert/musical  naar keuze 

uitzoeken. Geweldig toch!! We zijn met een hele groep naar de musical We Will Rock You geweest.  
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Excursies 

Naast het verzorgen van de zeehonden, doen we ook gezellige dingen met elkaar. Zo hebben we, 

voordat het seizoen begon, verschillende excursies naar andere opvangcentra georganiseerd. We 

draaien namelijk alleen in de zomermaanden en om contact met elkaar te houden, zijn dit leuke en 

leerzame uitstapjes. Alle excursies en rondleidingen met uitleg hebben we gesponsord gekregen van 

de opvangcentra zelf. Dank hiervoor! 

We zijn naar FELIDA Big Cat Centre geweest. FELIDA Big Cat centre 

FELIDA Big Cat Centre is een opvangcentrum in Nijeberkoop, Friesland, 

dat zorg verleent aan geredde en getraumatiseerde grote 

katachtigen. FELIDA is een project van Stichting VIER VOETERS (FOUR 

PAWS International), de internationale dierenwelzijnsorganisatie voor 

dieren onder directe invloed van mensen. 

Ook hebben we een kijkje mogen nemen bij Stichting AAP in Almere. 

Veel apen en andere exotische zoogdieren bevinden zich nog in benarde 

situaties. Dieren die dringend hulp nodig hebben, vangt Stichting AAP 

op zodat ze op adem kunnen komen. Vaak zijn de dieren ernstig 

mishandeld of verwaarloosd. Bij AAP krijgen zij de professionele 

verzorging die ze nodig hebben.  

Stichting Faunavisie in Westernieland is een opvang voor inheemse 

dieren. Zij zijn gespecialiseerd in de opvang, verzorging en revalidatie 

van wilde inheemse dieren in Noord Nederland. Doel is om de dieren na 

hun herstel weer vrij te laten in de natuur. Faunavisie heeft een 

ontheffing van het ministerie voor de opvang van inheemse wilde dieren 

en werken samen met collega opvangcentra, dierenartsen en 

opleidingscentra. Super interessant om te kijken. 

In januari was er een vrijwilligersdag op de universiteit in Utrecht. Hier 

was een programma opgesteld voor iedereen die werkt met 

zeezoogdieren, met als thema de walvisstrandingen en het strandingsonderzoek. We hebben super 

interessante lezingen en een autopsie van een bruinvis bij mogen wonen. 

Drie van onze vrijwilligers hebben deelgenomen aan de basiscursus olievogels van het 

SONSRESPONS. Dit was zeer indrukwekkend en hartstikke leerzaam. Zodra het mogelijk is, willen we 

graag iedereen van ons team deze cursus laten volgen (er mochten nu maar twee per organisatie de 

cursus volgen). We hebben er nu voor gekozen om de vrijwilligers die ook bij het strandingsnetwerk 

zitten en enige ervaring met vogels hebben, deze cursus te laten volgen. 
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Financiële verantwoording 
 
Ook dit jaar hebben wij er een aantal nieuwe vrijwilligers bij gekregen. Zo ook David. David is niet 
echt van het zeehonden verzorgen, maar wel erg goed met de administratie, financiën en ICT. En 
David heeft een buurman die boekhouder is. Onze (financiële)administratie is dan ook volledig naar 
David gegaan en hij heeft samen met buurman Jeroen alles uitgezocht. Samen hebben zij alles 
verwerkt in een financieel programma genaamd “Snelstart”. 
 
We hebben financieel net zo mooi gedraaid als fysiek met de zeehonden! Vijf van de zeven 
zeehonden zijn geadopteerd, Vishandel- & restaurant Landman heeft de vis weer gesponsord, 
Stichting Dierenlot is opnieuw een grote sponsor geweest, o.a. met de donatieverdubbelaar en we 
hebben ontzettend veel donaties gekregen van bezoekers. 
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Adoptie 
Iedereen, een bedrijf, stichting of particulier, kan een zeehond adopteren. De zeehond blijft 
natuurlijk in de opvang waar hij wordt verzorgd en uiteindelijk weer wordt vrijgelaten. De 
adoptanten betalen voor de zorg van hun geadopteerde zeehond. Zij mogen de zeehond ook een 
naam geven en vrijlaten.  
 
De zeehonden van dit jaar zijn geadopteerd door: 
 

- Stichting Contribute foundation  
- Idefix Groningen  
- Filta Groningen  
- Stichting Dierenlot  

 
 

Sponsoren 

Voor de Zeehondenopvang Eemsdelta zijn Vishandel- en restaurant Landman en Stichting Dierenlot 

twee erg grote sponsoren. Dhr. Landman heeft immers het grootste gedeelte van de verbouwing van 

het gebouw betaald en hij bestelt en betaalt de haring die de zeehonden eten. 

Van Stichting Dierenlot hebben wij een dierenambulance in gebruik. De onderhoudskosten worden 

door Stichting Dierenlot betaald. Tevens kunnen wij regelmatig een aanvraag doen bij Stichting 

Dierenlot. Zonder haar gelden van haar donateurs  - die wij via deze weg hartelijk bedanken voor hun 

steun - zouden wij ons werk bijna niet kunnen doen. Echter hebben wij naast Stichting Dierenlot nog 

veel meer sponsoren. Vaak zijn deze donaties verdubbeld door Stichting Dierenlot , vandaar dat we 

alle sponsoren in één paragraaf hebben beschreven. 

Als stichting hebben wij twee keer mee gedaan met de donatieverdubbelaar, Stichting Dierenlot 

verdubbeld het bedrag wat wij ophalen, en de kerstmisactie.  

Onze eerste actie voor de donatieverdubbelaar is uitgevoerd voordat het zeehondenseizoen begon. 

Namelijk om de baden te repareren. Bedrijven en particulieren konden een badje sponsoren voor 

€100,- per badje. Het opgehaalde bedrag is verdubbeld door Stichting Dierenlot en van dit bedrag 

hebben we de baden laten repareren en duurzame, ecologische schoonmaakmiddelen gekocht. 

De baden zijn gesponsord door: 

- Steakhouse De Kleine Munt, Termunten 

- Stichting Zeehondenfonds Lenie ’t Hart, Termunten 

- Hotel Termunterzijl, Termunterzijl 

- Bouwbedrijf Fennema, Nieuwe Pekela 

- Familie Holwerda 

- Familie Kooistra 

- Idéfix, Groningen 

- Sportcentrum Performance, Wagenborgen  

- Budgetbeheer Eemsdelta, Delfzijl 

- Zeehondje Wammes 

- Onze (buitenlandse!) volgers op Instagram hebben gezamenlijk een donatie gedaan 

- Dealnieuws, Woldendorp 

- TSN Thuiszorg, Delfzijl 
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Voor de tweede actie voor de donatieverdubbelaar hebben wij tasjes verkocht tijdens de “dagen van 
het Wad”.  Het super leuke, duurzame en ongebleekte tasje kostte €5,- per stuk bevatte het 
volgende: 
 
- een leuke zeehonden sleutelhanger, gesponsord door AllMedical B.V. 
- een ijscobon voor een gratis softijsje bij de Remise, gesponsord door Vishandel Landman 
- het magazine Kust en Zee, gesponsord door het magazine Kust en Zee 
- het magazine Duin, gesponsord door het magazine Kust en Zee 
- een flaconnetje wasmiddel van Seepje , gesponsord door Seepje 
- informatie over het strandingsonderzoek naar bruinvissen, gesponsord door de faculteit 
- stickers van de Waddenvereniging, gesponsord door de Waddenvereniging 
- en natuurlijk onze eigen folder en informatiekaartje, ontworpen door Marleen 
 
De verkoop van de tasjes heeft ons een bedrag van ruim €1250,00 opgehaald. De €1250,00 is 
verdubbeld door Stichting Dierenlot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Onze laatste actie was aan het einde van het jaar. We hebben meegedaan met de Arkel Christmas 

Station actie. Hiervoor hebben vrijwilligers baantjes gezwommen en elk baantje kon gesponsord 

worden. Vrijwilligers Nine, Sanne en Marleen zijn naar Arkel afgereisd om de zwemactie te 

presenteren. In totaal hebben we een bedrag van €1230,00 opgehaald met zwemmen. 

 

Zijlmakerij en zonweringbedrijf Bakker uit Roodeschool heeft ons twee zonneschermen gesponsord 

voor de ramen van de opvang. En om de buitenbaden is plexiglas bevestigd door Kombiform 

kunstoftechniek uit Groningen.  

Wij willen via deze weg alle sponsoren nogmaals hartelijk danken voor hun royale donaties.  

  

https://www.facebook.com/hashtag/remise?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWty1AWmzmIaR9nqxnNdKTT7LgqeKwkbIiC7azjRRkeTEnJ2c6SSi25NaIxG0Cakiwu2XzZDvYaGINlmmHY_xisnlzJOXpjddzpEJTxW6EDArDGtFONV_DlnetWbAKLra96VOIy0wTZ4NYoJ0j-xFi04_KO6VesAsCxpX4uz2BugbuJq_RGSyuRhhfIC7iNf2I&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/seepje?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWty1AWmzmIaR9nqxnNdKTT7LgqeKwkbIiC7azjRRkeTEnJ2c6SSi25NaIxG0Cakiwu2XzZDvYaGINlmmHY_xisnlzJOXpjddzpEJTxW6EDArDGtFONV_DlnetWbAKLra96VOIy0wTZ4NYoJ0j-xFi04_KO6VesAsCxpX4uz2BugbuJq_RGSyuRhhfIC7iNf2I&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/waddenvereniging?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWty1AWmzmIaR9nqxnNdKTT7LgqeKwkbIiC7azjRRkeTEnJ2c6SSi25NaIxG0Cakiwu2XzZDvYaGINlmmHY_xisnlzJOXpjddzpEJTxW6EDArDGtFONV_DlnetWbAKLra96VOIy0wTZ4NYoJ0j-xFi04_KO6VesAsCxpX4uz2BugbuJq_RGSyuRhhfIC7iNf2I&__tn__=*NK-R
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Visie en missie 
 

Het opvangcentrum van de Stichting Zeehondenopvang Eemsdelta is gelegen in Termunterzijl, in de 

prachtige Eemsdollard regio. Het betreft een klein gebied, de kustlijn is vanaf de Eemshaven tot aan 

Nieuw Statenzijl, de Duitse grens. Op dit moment bevindt zich de gewone zeehond (Phoca vitulina)  

in deze wateren. Heel enkel eens een grijze zeehond (Halichoerus grypus).  

Onze visie is dat elk dier in nood hulp verdient, ook elke zeehond! Ongeacht of er “genoeg” of 

“teveel” zeehonden zijn. Op het moment dat een zeehond gestrand is en wij na een goede observatie 

concluderen dat deze zeehond hulp nodig heeft, dan willen we in staat zijn deze hulp te geven. Dit 

kan zijn dat we het dier ter plekke moeten helpen, of transporteren naar de opvang, de zeehond daar 

de juiste verzorging en rehabilitatie te bieden en na herstel weer vrij te laten.  

Dit doen we zeer zorgvuldig, met respect en vooral met veel liefde. En door onze kleinschalige 

opvang draaiende te houden met behulp van sponsoren en donaties. Om sponsoren te krijgen en 

donaties te ontvangen, geven we voorlichting aan scholen, bedrijven en natuurlijk aan bezoekers op 

de opvang zelf. Stichting Zeehondenopvang Eemsdelta draait volledig op vrijwilliger en dit willen we 

blijven doen. Een streven is om uiteindelijk een aantal vaste verzorgers in dienst te nemen, om de 

continuïteit te kunnen waarborgen. Dit gebeurt echter pas als we voldoende inkomsten hebben en 

financieel gezond draaien.  

 

Zeehondenakkoord 
Naar aanleiding van het ontstaan van verschillende zeehondenopvangcentra heeft staatssecretaris 

Dijksma de opdracht gegeven om middels een advies van een Wetenschappelijke Advies Commissie 

tot een gezamenlijk akkoord te komen. Gezamenlijk met alle partijen die te maken hebben met 

zeehondenopvang, zoals de opvangcentra, de stichtingen die mensen in het veld hebben om eerste 

hulp te verlenen, maar bijvoorbeeld ook de Waddenvereniging en Staatsbosbeheer. In dit akkoord 

moet ruimte voor beide scholen en nieuwe initiatieven zitten. Eind januari 2019  hebben we na lang 

wikken en wegen, veel overleg met elkaar over onze normen, waarden, visie en missie en alle 

consequenties tegenover elkaar afwegend besloten om uit het zeehondenakkoord te stappen. We 

waren ons ervan bewust dat dit een groot risico is voor onze vergunning. Echter... Het concept 

akkoord beperkte ons in het uitvoeren van onze visie en missie, eentje waarbij elke zeehond telt! We 

willen onszelf, elkaar, onze vrijwilligers en onze donateurs en bezoekers recht in de ogen aan kunnen 

blijven kijken. Dit kunnen wij niet doen door een akkoord te tekenen om maar een vergunning te 

houden, maar waar wij eigenlijk niet achter staan. 

Na veel heen en weer te hebben gemaild is ons toch gevraagd om er goed over na te denken of we 

niet terug wilden stappen in het akkoord. Het ministerie wil graag dat alle partijen achter het 

akkoord staan en tekenen. Dit betekent dat iedereen water bij de wijn moet doen. Wij, maar ook de 

overige opvangcentra. In mei zijn we naar Vlieland gegaan om in gesprek te gaan met Mevrouw 

Schokker. Zij is burgemeester van Vlieland en voorzitter van het Zeehondenakkoord. Na lang en goed 

overleg, waarbij duidelijk werd dat in het akkoord toch echt een aantal aanpassingen noodzakelijk 

waren, hebben we besloten om door te gaan met het overleg omtrent het zeehondenakkoord. 

Hierbij is duidelijk gemaakt dat we een volledige vergunning willen voor onbepaalde tijd (nu moesten 

we per jaar onze vergunning/ontheffing voor de opvang aanvragen en verlengen). Het 

zeehondenakkoord is op dit moment zo goed als rond en zal deze zomer, wanneer de 

coronamaatregelen het toelaten, worden getekend. In het zeehondenakkoord staat een 

handelingskader waar wij ons allemaal in kunnen vinden. Dit betekent dat wij onze zeehonden op 
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onze manier kunnen en mogen opvangen en verzorgen. Veel meer kunnen en mogen wij nog niets 

loslaten over het zeehondenakkoord. Zodra het akkoord is getekend, zal het akkoord online te 

vinden zijn.  

Hieronder is het handelingskader te vinden waaruit op te maken is welke afspraken we hebben 

gemaakt over hoe te handelen als er een zeehond is gestrand. 

Naast het handelingskader is er gesproken over een opleiding voor de zeehondenwachters, interne 

protocollen die uniform worden voor alle opvangcentra, wetenschappelijk onderzoek en 

communicatie naar publiek. 
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Afscheid van de camping 
Dit jaar hebben we voor het laatst op Camping Zeestrand gedraaid. De camping heeft nieuwe 

eigenaren gekregen. We hebben een ontzettend leuke en leerzame tijd op de camping gehad. Niet 

alleen als team, maar ook met de bezoekers en vaste gasten op de camping. Zo was er altijd wel 

iemand in de buurt die even wilde helpen met het verzorgen van de zeehonden, of een klusje wilde 

doen. We hebben er leuke contacten aan over gehouden en hopen de bezoekers weer te mogen 

verwelkomen op onze nieuwe locatie.  

Het plan is nog steeds om te verhuizen naar de overkant van de camping waar Dhr. Landman heeft 

een stuk grond gekocht om de nieuwe opvang te realiseren. Echter daar waar we al vertraging op 

hadden gelopen door de brand, is het er afgelopen jaar niet beter op geworden. Helaas heeft Dhr. 

Landman, die tevens ons bestuurslid en investeerder is, in de afgelopen zomer een ernstig ongeluk 

gehad  waarbij hij zijn nek heeft gebroken. Wij hebben besloten om eerst zijn operatie en herstel af 

te wachten, voordat we verder gaan met plannen voor de opvang. Voor de aankomende zomer staat 

zijn hersteloperatie gepland.  

Daarbij zitten wij, op het moment dat dit jaarverslag wordt geschreven, in een intelligente lockdown 

vanwege het Coronavirus. De horeca is gesloten, zo ook het restaurant van Dhr. Landman. Hij heeft 

wel duidelijk gemaakt dat hij na zijn herstel echt verder wil met de zeehondenopvang. Wel in een 

andere situatie zoals gepland, namelijk zonder restaurant.  

In overleg met het ministere van LNV, de voorzitter en secretarissen van het Zeehondenakkoord 

hebben we besloten om in 2020 geen zeehonden op te vangen. We kunnen in deze korte tijd geen 

zeehondenopvang realiseren die voldoet aan de eisen van de overheid, het zeehondenakkoord en 

onze eigen eisen. We hebben met Niek Kuizenga en Michael Paiva van het Zeehondencentrum in 

Pieterburen overlegd dat de meldingen worden doorgezet naar Pieterburen en de zeehonden uit het 

Eemsdelta gebied daar kunnen worden opgevangen. We blijven wel het strandingsnetwerk en de 

observaties doen. 

 
                                         - P E R S B E R I C H T –     3 april 2020 

 

Zeehondenopvang Eemsdelta in Termunterzijl vangt dit jaar helaas geen zeehonden op. Door langdurige 

procedures is de aanvang van nieuwbouw voor de opvang vertraagd. Bovendien woedde er in de avond van 30 

maart brand in de huisjes waar de opvang gepland was. Het is op korte termijn niet mogelijk om een opvang te 

bouwen waarin zeehonden op een zorgvuldige manier worden opgevangen. Daarom heeft de Zeehondenopvang 

noodgedwongen deze beslissing genomen.  

Na vertrek van de eerdere locatie vond de Zeehondenopvang een nieuwe locatie in Termunterzijl. De 

bouwplannen voor opvang op de nieuwe locatie liggen klaar, ook de financiering is rond. En natuurlijk heeft 

Zeehondenopvang Eemsdelta de benodigde vergunningen voor opvang van zeehonden. Maar het is dit jaar niet 

mogelijk om voor de start van het geboorteseizoen een volwaardige opvang te bouwen.  

Juist nu in de tijd van stijgende aantallen zeehonden, zien we meer zeehonden die hulp nodig hebben. Deze hulp 

kunnen we alleen bieden in een compleet uitgerust gebouw en de bouw hiervan heeft tijd nodig. Bij de 

Zeehondenopvang werken we er aan om zo snel mogelijk met de bouw te starten.  

Natuurlijk blijft Zeehondenopvang Eemsdelta actief als meldpunt en zetten onze vrijwilligers zich in als 

reddingsnetwerk. Ziet u een zeehond in nood of twijfelt u over een verlaten pup, dan belt u ons meldnummer 

06-133 801 77. Wij bieden dan de hulp die nodig is en zorgen ervoor dat de zeehonden goed worden 

opgevangen op een andere locatie. Ook blijven we educatie over zeehonden uitvoeren, zoals lezingen en 

gastlessen. Tot slot: houdt u afstand van de zeehonden? Op die manier worden moeders met pups niet 

verstoord. 

 


