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Voorwoord 
 

Voor u ligt het jaarverslag van 2020. Kort, want we hebben dit jaar geen zeehonden opgevangen. In 

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

die ons steunt. Ook laten we de nieuwe plannen zien voor 2021.  

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. 

 

December 2020 

Daniel Kamminga,  

Pieter Landman  

& 

Rosalie Janac 
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Een stil jaar 
 

We hebben dit jaar helaas geen nieuwe, permanente zeehondenopvang kunnen realiseren en 

daardoor geen zeehonden opgevangen. Vorig jaar hebben we voor het laatst op Camping Zeestrand 

gedraaid. De camping heeft nieuwe eigenaren gekregen en ons plan was en is nog steeds om te 

verhuizen naar Schepperbuurt 37 in Termunterzijl. Pieter Landman, bestuurslid en investeerder, 

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

op hadden gelopen door de brand in 2018, is het er de afgelopen jaren niet beter op geworden. 

Pieter heeft in de zomer van 2019 een ernstig ongeluk gehad  waarbij hij zijn nek heeft gebroken. Wij 

hebben toen besloten om eerst zijn operaties en herstel af te wachten, voordat we verder gaan met 

plannen voor de opvang. Zijn gezondheid gaat voor de zeehondenopvang.  

Daarbij zaten we in maart en nu (december 2020) weer in een lockdown vanwege het Coronavirus. 

De horeca is gesloten, zo ook het restaurant van Pieter Landman. Zijn herstel verloopt gelukkig 

redelijk en hij heeft duidelijk gemaakt dat hij echt verder wil met de zeehondenopvang. Wel in een 

andere situatie zoals gepland, namelijk zonder pannenkoekenrestaurant en met units die we gaan 

verbouwen tot volledige opvang. Daarover later in dit verslag meer.  

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

hebben we in maart dit jaar besloten om in 2020 geen zeehonden op te vangen. We konden 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 werden doorgezet naar Pieterburen 

en de zeehonden uit het Eemsdelta gebied daar kunnen worden opgevangen. We hebben wel het 

strandingsnetwerk en de observaties gedaan. 

 

                                           - 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. 
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Het zeehondenakkoord 
 

In juni 2020 is eindelijk het zeehondenakkoord getekend, digitaal i.v.m. de coronamaatregelen. Maar 

hij is er door! Het akkoord is ondertekend door minister Schouten van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit (LNV), gedeputeerde Staghouwer (provincie Groningen) namens de kustprovincies, 

de zeehondencentra en vrijwilligersorganisaties en de gemeenten in het Waddengebied. Met de 

ondertekening van het Zeehondenakkoord is de zeehondenopvang in Nederland sinds dit voorjaar 

verder geprofessionaliseerd, onder andere door de inzet van zeehondenwachters. Zeehonden 

worden alleen nog onder bepaalde voorwaarden opgevangen en per definitie zal er eerst 

geobserveerd worden, tenzij de omstandigheden dat niet toe laten. Verder moeten centra aan een 

hoogwaardige zorgstandaard voldoen en start er een onderzoeksprogramma naar zeehonden met 

longworminfectie. 

Gelukkig blijft er ruimte voor zowel de gehele populatie als het individu. 

 

 
 

Het zeehondenakkoord is opgedeeld in een aantal onderdelen waarvan de belangrijkste onderdelen 

hieronder worden benoemd;  

1. Zeehondenwachters, hoe te handelen op het strand. Dit bestaat eigenlijk weer uit twee 

categorieën. Het handelingskader die in het zeehondenakkoord te vinden is en voor de 

zeehondenwachters wordt een opleiding geschreven door een aantal ervaren mensen, van 

elk opvangcentrum één persoon. In deze cursus worden alle onderdelen, genoemd in artikel 

8 van het Zeehondenakkoord, behandeld. De cursus zal bestaan uit een theoretisch- en een 

praktisch deel. Het is de bedoeling dat de cursus voor het komende geboorteseizoen van de 

gewone zeehond voltooid is en draait (mei 2021). Stichting Zeehondenopvang Eemsdelta 
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neemt vooral het gedeelte monitoren, hanteren en transporteren voor haar rekening. Ook 

de handelingenlijst die tijdens het praktische gedeelte aan bod komt, is door ons ontworpen. 

Echter wordt alles goed met de overige schrijvers besproken zodat we allemaal op één lijn 

zitten. Tot nu toe verloopt ons overleg goed.  

 

2. Opvang, rehabilitatie en vrijlaten, hoe te handelen in de opvang en de daarbij horende 

protocollen waarvan de bedoeling is dat deze protocollen uniform worden gehanteerd door 

alle opvangcentra. Dit loopt analoog met de protocollen vanuit de overheid.  

 
3. Ook wordt er gekeken naar onderzoek met betrekking tot zeehonden met longwormen. Het 

Zeehondencentrum in Pieterburen en Stichting A Seal in Stellendam willen dit onderzoek 

uitveren. Wij zitten als zeehondenopvang in de adviesgroep. Dit betekent dat we kritisch 

kijken naar de onderzoeksvragen en hoe het onderzoek wordt uitgevoerd.  

 
4. Als laatste is er het onderdeel communicatie. De overheid ziet graag een uniforme 

communicatie vanuit alle opvangcentra. Met name met betrekking tot het handelingskader, 

dus voordat een zeehond in de opvang komt. Dit stukje hebben wij (alle opvangcentra) uit 

handen gegeven aan een professioneel communicatie bureau. We zijn tenslotte praktijk 

mensen! 
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De zeehonden 
 

Ondanks dat we zelf geen zeehondenopvang hebben gehad deze zomer, zijn we wel ons werk blijven 

doen als zeehondenwachters. We hebben verschillende meldingen ontvangen en in overleg met de 

werknemers in het Zeehondencentrum in Pieterburen zijn de zeehonden ter observatie gebleven of 

overgebracht naar Pieterburen. Zo ook de zeehondenpup op de Pier van Oterdum. Deze zeehond lag 

er al een tijdje en er waren veel toeristen op de Pier. De marechaussee heeft geprobeerd de 

toeristen op afstand te houden, alleen kunnen zij niet de hele dag op dezelfde locatie blijven staan.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwilligster Marja had wel een hele bijzondere melding van een pupje die op een kraanschip in de 

Eemshaven is gevonden. De pup probeerde daar aan boord te komen en was erg verzwakt en 

vermoeid. Marja werd met een sleepboot naar het kraanschip gebracht om de jonge zeehond te 

pakken en over te brengen naar het opvangcentrum.  

We proberen zoveel mogelijk te observeren en het jong en zijn moeder de tijd te geven om te 

herenigen. Echter zijn sommige locaties ongeschikt om 24 uur lang te observeren. Soms omdat we 

door ervaring en kennis van het gebied weten dat er geen zeehond op deze plek (terug) komt, soms 

omdat er te veel mensen in de buurt zijn waardoor de pup geen rust krijgt en een moeder niet durft 

terug te komen. En natuurlijk wanneer de conditie van de zeehond het niet toe laat om 24 uur te 

blijven liggen. 

Beide meldingen zijn duidelijke situaties waarbij het 24 uur observeren onnodig is. Hier komt geen 

moeder meer bij en zal de pup alleen maar meer verzwakken en uiteindelijk sterven. De 

zeehondenpups zijn dan ook door ons overgebracht naar het opvangcentrum in Pieterburen. 
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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. 

Dan is het extra sneu als je een jaar niet draait en elkaar 

dan ook nog eens niet kan zien vanwege de huidige corona 

maatregelen. Een groot gedeelte van onze vrijwilligers 

behoren tot de risicogroep en zitten echt thuis. We 

proberen zoveel mogelijk via whatsapp contact te houden.  

Excursies met elkaar zit er op dit moment niet in. We 

proberen zo nu en dan buiten af te spreken, bijvoorbeeld 

bij de Punt van Reide. Echter houden we echt rekening met 

de groepsgrootte en de risicogroepen. Al onze vrijwilligers 

hebben we een kaart gestuurd met een armbandje van 

Love Ush. Op deze manier willen we hen een hartje onder 

de riem steken in deze gekke, eenzame en soms angstige 

tijden. We hopen iedereen volgend jaar weer te kunnen 

zien. 

 

 

Financiële verantwoording 
 

Omdat wij dit jaar geen zeehondenopvang hebben gehad, de zeehonden naar Pieterburen zijn 

gegaan en onze opvang op Camping Zeestrand gesloten en opgeruimd was, hebben we weinig kosten 

gemaakt. Er kwamen nog een aantal rekeningen binnen en een aantal vaste kosten zijn uiteraard wel 

afgeschreven. Omdat onze plannen nog wat onduidelijk waren, hebben we er helaas ook weinig aan 

kunnen doen om gelden binnen te halen. We hadden de financiën rondom de nieuwe opvang aardig 

rond met Pieter Landman als investeerder, echter gooit “corona” roet in het eten. We hopen in 2021 

nog voldoende fondsen aan te kunnen schrijven om alsnog onze nieuwe opvang te kunnen 

realiseren.  

Voor vragen over de financiën mag er altijd contact worden opgenomen met Dhr. David Chelladurai 

via info@zeehondenopvangeemsdelta.nl . David heeft met zijn buurman Jeroen alle gegevens 

verwerkt in een digitaal boekhoudprogramma en kan uitleg geven over de kosten en inkomsten en 

hoe zij zijn verdeeld.  

Op de volgende pagina is een overzicht van onze financiën te zien in een kolommentabel.  

mailto:info@zeehondenopvangeemsdelta.nl
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Visie en missie 
 

Onze visie is hetzelfde gebleven als voorgaande jaren. Namelijk 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 te bieden en na herstel weer 

vrij te laten. Dit doen we zeer zorgvuldig, met respect en vooral met veel liefde.  

Onze missie is om onze kleinschalige opvang voor de zeehonden in het Eemsdelta gebied draaiend te 

houden met behulp van sponsoren en donaties. Dit doen we door op de eerste plaats de zeehonden 

op te vangen en te verzorgen waarbij publiek kan kijken hoe we de dieren huisvesten en verzorgen. 

We geven het publiek voorlichting over de zeehond, zijn leefomgeving en de problemen waardoor zij 

in de opvang kunnen belanden. Ook door middel van verschillende acties halen we gelden op om de 

zorg voor de zeehonden te garanderen. 

Echter is er, terugkijkend op de afgelopen jaren een nieuwe missie bijgekomen. Namelijk onze 

opvang draaiende houden voor onze vrijwilligers! We merken hoe belangrijk de sociale contacten zijn 

en hoe vrijwilligers opbloeien van het werken met de zeehonden, maar ook door het contact met 

andere mensen zoals mede vrijwilligers en publiek. Vrijwilligers komen uit hun sociale isolement door 

bijvoorbeeld één dagdeel bij ons aan het werk te zijn.  

 

Nieuwe plannen 
 

Door het ernstige ongeluk van Pieter Landman en de huidige corona maatregelen hebben we onze 

plannen echt heel, heel erg moeten bijstellen. Dat is helemaal niet erg, maar het levert wel erg veel 

vertraging op. Daar waar eerst een nieuwe, grote boerderij met pannenkoekenrestaurant en een 

zeehondenopvang zou komen, hebben we besloten om voorlopig alleen een zeehondenopvang op 

de Schepperbuurt te zetten.  

We hebben 10 tweedehands units gekocht. Afhankelijk van de opstelling (wat weer afhankelijk is van 

de aansluiting van het water, stroom etc.), hebben we 6 tot 10 units nodig om een volledige opvang 

neer te zetten die voldoet aan de eisen vanuit de overheid (kwaliteitsprotocol) en het protocol wat is 

opgesteld door de opvangcentra tijdens het maken van het zeehondenakkoord.  

Met behulp van een fotorapportage laten we zien wat de bedoeling is. Voor vragen kunt u natuurlijk 

altijd contact opnemen. U kunt dit doen door te mailen naar info@zeehondenopvangeemsdelta.nl . 

Voor een snelle reactie kunt u het beste bellen met Rosalie Janac op 0615166940. 

De opvang blijft in Termunterzijl. Het adres wordt Schepperbuurt 37. Op de eerste foto op de 

volgende pagina zit u het terrein waar de opvang komt. In het rechthoekige vlak stond de boerderij 

en er zijn ook nog een aantal huisjes te zien . Dit wordt nog opgeruimd.  

  

mailto:info@zeehondenopvangeemsdelta.nl
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Er zijn 10 units aangeschaft. Deze units zijn tweedehands en is ooit een hotel geweest. De units staan 

nu in koppeltjes van twee units naast elkaar. Water- en stroomtechnisch zijn we nog aan het kijken 

wat de beste en veiligste manier is voor de opvang. Op de onderstaande drie foto’s zijn de units te 

zien vanaf de buitenkant. 
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De units zijn gefundeerd, geïsoleerd en waterbestendig. Echter zal de binnenkant wel een goede 

coating moeten krijgen. We werken tenslotte met zeehonden en met heel erg veel water. De units 

worden in lengte en soms in koppeltjes geschakeld.  

Op de onderstaande drie foto’s aan de linkerkant is te zien hoe de units er van binnen uitzien op het 

moment dat ze zijn gekocht. Er moet dus echt nog wel het een en ander gebeuren! 

De twee foto’s aan de rechterkant geven weer hoe de units er van buitenaf uit komen te zien. De 

units worden geschakeld. 
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De bezoekers kunnen de 

zeehonden vanaf buiten zien. 

Er zit een hekwerk tussen de 

bezoekers en zeehonden. Er is 

een klein informatiecentrum 

voor de bezoekers. 

De zeehonden hebben in de 

tweede fase een binnenbad 

(deze kunnen de bezoekers 

vanuit het informatiecentrum 

ook zien) en een buitenbad die 

via een schuifdeur te bereiken 

is. 

De eerste fase is te bezichtigen 

door een groot raam waardoor 

bezoekers wel naar de 

zeehonden kunnen kijken, 

maar de zeehonden geen last 

hebben van het publiek. 

Het plan is om de units in een U vorm te plaatsen zodat de bezoekers rondom kunnen lopen en de 

zeehonden kunnen zien. Alles is op afstand, de bezoekers hebben geen directe toegang tot de 

zeehonden. Alle verplichte ruimtes en verblijven die vereist zijn volgens het protocol 

zeehondenopvang, zijn in deze units verwerkt. Hieronder en op de volgende pagina is te zien wat wij 

er van willen maken.  
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Intakeruimte en 

behandelkamer 

Viskeuken 

Quarantaine 

incl. omkleed 

sluisje 

Kantine  

Opslag, 

bezoekers 

toilet 

Fase 1 voor de 

zeehonden 

Hier komt in een later stadium 

nog een groot buitenbad. De 

bezoekers kunnen hier lopen 

Fase 2 met een 

binnenbad en 

buitenbad 

Klein 

informatiecentrum 

voor bezoekers 

 


