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Zeehond Irene gered uit visnet
Dit jaar vingen wij een bijzondere zeehond op die vastzat
in een visnet. Zeehond Irene had een visnet rond haar
nek waardoor een diepe wond was ontstaan. Nadat het
net verwijderd was en de wonden waren geheeld kon
Irene gelukkig weer terug naar zee. Met haar is het goed
afgelopen, maar door plastic afval in zee zijn er veel
zeehonden die het zonder hulp niet overleven.
Op 18 juni werd een jonge Grijze zeehond verstrikt in een
visnet aangetroffen op het eiland Rottumeroog. De bemanning van het schip de Harder (Waddenunit) kon haar uit
het visnet bevrijden, maar ze zagen dat het net een ernstig
diepe wond had achtergelaten die hevig bloedde. Ze namen haar mee aan boord richting de Eemshaven en vanaf
daar werd ze opgehaald door het Zeehondencentrum.
De zeehond genaamd Irene was ongeveer een half jaar

oud. Ze droeg een zendertje bij zich die ze in de winter op
het Duitse Waddeneiland Helgoland had gekregen.
Met deze zender konden onderzoekers haar route op zee
volgen voordat ze in de opvang terecht kwam. Zo werd
bekend dat zij twee weken lang op open zee in de Noordzee heeft geleefd. We konden niet achterhalen wanneer
ze verstrikt is geraakt, wel dat de zender niet de reden van
verstrikking was.
In de opvang konden de verzorgers de wonden behandelen. Deze heelden snel en Irene was binnen korte tijd weer
opgeknapt. Na bijna twee maanden in het Zeehondencentrum kon ze weer worden vrijgelaten. Haar wonden waren
genezen, maar ze zal een litteken in haar nek houden.
Lees verder op de volgende pagina >>

Zeehondenverzorgster Liselotte werkt alweer
12 jaar in Pieterburen en een aantal van u
zal haar dan ook herkennen. Liselotte is een
echte zeehondenexpert en ze fotografeert
haar geliefde dieren graag. Ze kent de dieren
stuk voor stuk en ze weet altijd bijzondere
verhalen over ze te vertellen. Deze verhalen
deelt ze graag met u.

Liselotte

Irene

vervolg van de voorpagina

Een beetje te ondernemend
Nooit zijn het Gewone zeehonden, want die doen gewoon... gewoon. Zodra een jonge zeehond ergens verstrikt in is geraakt is het vrijwel altijd een Grijze zeehond.
Het is dankbaar werk om deze zeehonden te helpen en
voor ons altijd weer een uitdaging.
Persoonlijk vind ik Grijze zeehonden best leuk, maar soms
lijken ze iets te ondernemend. Ze zijn enorm speels en
nieuwsgierig. Helaas zijn het dan ook bijna altijd de Grijze
zeehonden die vast komen te zitten in de raarste voorwerpen.
We hebben er in de afgelopen jaren een flink aantal voorbij zien komen die vast zaten in bijvoorbeeld een werkjas,
T-shirt, frisbee, visnet en vislijnen. De lijst is eindeloos. Zij
kunnen het ook niet helpen want is de mens die deze
rommel laat slingeren. Maar toch denk je wel eens bij jezelf:
“Waren ze maar niet zo ondernemend en nieuwsgierig”.

“Grijze zeehonden doen
			
nooit gewoon”
Het is alweer even geleden dat er een zeehond binnen
gebracht werd met een vislijn om zijn nek en kop. Hij had
een visje verorberd maar dat visje zat vast aan een lange
vislijn en die lijn had zich in meerdere slagen om de kop en
nek van de zeehond gewikkeld. Diepe snijwonden waren
het gevolg. Vooral de mondhoeken waren uitgescheurd, dit
gaf de zeehond een grimas die hem de naam Joker
opleverde. Op de foto is hij alweer herstellende, ik wil u
eerdere foto’s graag besparen.

Dat we hem die naam gaven was natuurlijk zelfvervullende
voorspelling want Joker deed zijn naam alle eer aan, met
hem ging er niets gewoon. En eigenlijk is dat voor ons dan
weer heel gewoon.

Dat het relatief goed is afgelopen met Irene is geweldig,
maar niet vanzelfsprekend.
Na Irene kregen wij binnen twee weken nog twee in visnetten verstrikte Grijze zeehonden binnen. Deze zeehonden
hadden diepe wonden in hun hals, maar er was ook een
zeehond met een draad in zijn bek waardoor de mondhoeken waren ingescheurd. Een van deze zeehonden is tijdens
transport naar het Zeehondencentrum overleden aan zijn
verwondingen. Dat zoveel jonge zeehonden in korte tijd in
visnetten verstrikt raakten baart ons zorgen.
Elk jaar krijgen wij te maken met zeker 15 zeehonden binnen die verstrikt zijn geraakt in rondzwervend afval zoals
visnetten of vislijnen. Wereldwijd sterven 100.000 zeezoogdieren door de plastic soep. Wij vinden dit vreselijk en
daarom gaan we er in 2019 alles aan doen om nog sneller
klaar te staan voor die zeehonden die verstrikt zijn geraakt.
De basis leggen we nu met het voorbereiden van pakken
en andere uitrusting voor de reddingsacties.

Overlevingspakken

Albert Dijkstra, EHBZ en KNRM:
“ Wij treden vooral op rondom het water,
op gladde dijken, in zee of op zandbanken.
Hoewel de temperatuur van het zeewater soms aangenaam kan lijken, koelt het
menselijk lichaam bij
contact tot 20x sneller af en ligt onderkoeling op de loer. Ondanks dat eigen
veiligheid altijd voorop staat, moet
soms risico worden genomen bij het
redden van dieren.
Om in dit soort situaties verantwoord
op te kunnen optreden is een overlevingspak een zeer welkom beschermmiddel. De hulpverlener blijft droog en
kan bij diep water drijven. Het pak is
standaard voorzien van aangebrachte veiligheidslaarzen, beschermende
handschoenen, een capuchon en een
rvs mes in kunststof houder.
Een kostbaar maar feitelijk onmisbaar
hulpmiddel voor ons werk.
Foto rechts: EHBZ-er Leen van Duijn

Wist u dat er een EHBZ Facebook pagina is
waar alle strandingen te vinden zijn?
https://www.facebook.com/EHBZ.Nederland

EHBZ gaat viraal met “frisbee-zeehond”
Hoe trieste verhalen leiden tot nieuwe inzichten

Het werk van de EHBZ gaat nog
verder dan het redden van dieren
in nood. EHBZ-ers zijn degenen die
dagelijks zien wat er aan onze kust
gebeurd. En soms moeten zij laten
zien hoe ernstig dat is.

In één weekend deelden meer dan
1.000 mensen het bericht en het bereikte daarmee duizenden anderen.
Vooral dat de zeehond gestikt leek
te zijn in een frisbee maakte hevige
emoties los.

Zaterdag 27 oktober 2018 vonden
vrijwilligers van EHBZ Zuid twee
dode zeehonden die verstrikt waren
geraakt in afval. De dieren werden
vlak bij elkaar gevonden in de omgeving Ouddorp. Het bericht dat de
EHBZ hierover op Facebook plaatste
ging “viraal”.

Ook dit is een belangrijke functie
van de EHBZ. Door te delen wat zij
dagelijks mee maken laten we zien
hoe veel zeehonden en andere dieren
te lijden hebben van ons afval. Maar
hopelijk ook hoe we deze problemen
kunnen voorkomen!
In dit specifieke geval konden we nog
iets bijzonders doen. Beide zeehonden werden in Pieterburen nader onderzocht en weefsel monsters werden
naar universiteit Hannover gestuurd.
Daaruit bleek dat de “frisbee-zeehond” minstens 4 weken de frisbee
rond haar nek heeft gehad!

Bovendien had de frisbee de luchtpijp beschadigd, waardoor ze
waarschijnlijk longontsteking kreeg.
Al met al een lange lijdensweg, dat
benadrukt hoe belangrijk het is dat
de EHBZ snel en effectief kan ingrijpen bij zeehonden die verstrikt zijn.

Happy Seal

Zero Waste Project
Steeds meer mensen weten de
duurzame producten te vinden in de
winkel van ons bezoekerscentrum.
Sommigen zijn verbaasd dat we hier
producten aanbieden om te minderen met (plastic) afval. Want wat
heeft dat te maken met zeehonden?
Wij waren dan ook blij met dit mooie
boek: het zero waste project!
Dit prachtig vormgegeven boek staat
vol tips, duurzame producten, recepten en handige weetjes om zo veel
mogelijk afvalvrij leven.
Het Zero Wast Project is geschreven
door twee ervaringsdeskundigen die
zoveel mogelijk plastic en afvalvrij
leven.

Waarom wij er zo blij van
worden? Aan plastic en
afvalvrij leven mag best
wat meer aandacht worden
gegeven, want wij willen
het liefst de zeehonden zien
zonder (plastic) afval in hun
leefomgeving.
Precies de reden waarom
we zoveel producten in onze
winkel hebben staan die je
daarbij kunnen helpen! Daarom prijkt
dit mooie boek sinds kort ook in onze
winkel. Om te laten zien waarom het
belangrijk is te letten op wat je koopt
en wat je gebruikt, omdat wij hierin
een verschil kunnen maken in de leefomgeving van de zeehond.

Heel belangrijk, want de zeehonden
leven in een kwetsbaar ecosysteem
waar we voorzichtig mee om moeten
gaan. Hoe meer mensen kiezen voor
plastic en afvalvrije oplossingen hoe
minder afval kan belanden in de
natuur en in het leefgebied van de
zeehonden!

GEWICHT 10,8 kilo		
LENGTE 77 cm
LEEFTIJD 3-4 dagen oud bij binnenkomst

11 december 2018
BEZOEKUUR dagelijks tussen 10:00-17:00 uur

DATUM BINNENKOMST

Grijze zeehond ♀
vindplaats Terschelling

JOLLY

Kleine objecten, grote gevolgen

Hoe we slachtoffers van plastic soep zowel redden als voorkomen
Door: Anna Salazar Casals, dierenarts
In ons werk komen we helaas maar al te vaak de gevolgen van afval in zee tegen. Als dierenartsenteam van
het Zeehondencentrum kunnen we gelukkig een aantal
dieren redden. Bij anderen is die hulp te laat, maar kunnen we nog wel onderzoek doen. Onze ervaring delen
we dan om bewustzijn te creëren en meer problemen te
voorkomen.
Vorig jaar beschreven we al een keer zeehond “Destructor”, die we konden redden door middel van een spoed
endoscopie. Het bleek de perfecte voorbereiding voor een
nog complexere en unieke zaak: zeehond Finnley Noel.
Deze zeehond werd verzwakt gevonden op het strand van
Vlieland. Na een paar dagen in opvang werd hij maar niet
beter. Door middel van een foto kwamen we er achter dat
hij een vreemd object in zijn lijf had en door een kleine
ingreep kwamen we tot de schokkende ontdekking dat er
een stuk metaal vanuit de maag door zijn rug heen prikte!
Alle alarmbellen gingen natuurlijk af en gelukkig kregen
we ook in dit geval de vrijwillige hulp van een specialist die
hielp om het stuk metaal te verwijderen: een deel via de
ontstane opening in de rug en de rest via de slokdarm door
de mond.

zeehonden binnen die verstrikt waren in netten. Helaas
overleefde één van hen het niet, de overige twee hebben
gelukkig vrij kunnen laten.
Daarnaast hebben we ook nog onderzoek gedaan naar de
“frisbee zeehond”. Samen met pathologen van de universiteit van Hannover kwamen we er achter dat de zeehond
minstens vier weken met de frisbee rond gezwommen had!
Bovendien bleek dat de verwondingen aan de luchtpijp
dusdanig ernstig waren dat deze waarschijnlijk de weg
vrijmaakten voor de ernstige longontsteking waar het arme
dier ook aan leed.
Door de frisbee zeehond hebben we geleerd hoe lang deze
dieren lijden door afval. Daarom staan we regelmatig op
conferenties en publiceren we over ons werk. Wij delen
graag met onze collega dierenartsen wat de gevolgen van
plastic kunnen zijn en hoe we deze dieren kunnen redden.
Uiteindelijk doen we het voor gezonde zeehonden in een
gezonde zee!

Het metaal bleek een afstandshouder uit de sportvisserij te
zijn. Nog nooit eerder werd er zo’n ingreep gedaan bij een
zeehond. Daarom hebben hiervan een filmpje op YouTube
geplaatst. Interessant voor u om te zien en wellicht vindt
men ons wanneer een dier elders een soortgelijke ingreep
nodig heeft. Afval is echter een doorlopend probleem: in de
zomer van 2018 kregen we in één maand drie

Anna Salazar Casals
komt uit Barcelona en
werkt sinds 2016 als
dierenarts bij het Zeehondencentrum.
Ze heeft zich gespecialiseerd in echoscopie bij
zeezoogdieren en doet
bovendien onderzoek
naar het bloed van
zeehonden.

Wist u dat schenken aan de zeehonden aftrekbaar is van uw inkomstenbelasting? Zo kunt u schenken met
belastingvoordeel!

Adoptant in het zonnetje

Eerste witte pup Jolly

Lovestation22 is een kledingmerk van Zazi Brands, een
bedrijf dat hippe kinderkleding maakt. Lovestation22 is
speciaal voor meisjes van 2-12 jaar. Dit jaar was er een
special edition jurkje met
zeehondenprint, een deel
van de opbrengst van dit
jurkje is gedoneerd aan de
zeehonden en dat was een
bedrag van ruim 21.000
euro!

Afgelopen december werd ze als eerste witte pup van
het seizoen opgevangen, de kleine Jolly. Een pupje van
slechts enkele dagen oud met de navelstreng nog aan
haar buikje.

Als sinds 2010 steunt Zazi
Brands goede doelen.
Omdat het merk Lovestation22 geïnspireerd is op de dierenwereld en de schoonheid
van de natuur, wordt er telkens een goed doel gekozen wat
daarbij past. In 2017 is er in samenspraak met hun winkeliers voor het Zeehondencentrum gekozen. Als dank voor
deze fantastische actie mochten wij in de zomer van 2018
het team van Lovestation22 uitnodigen om zeehonden vrij
te laten..

Nooit hadden wij dit resultaat verwacht toen de verkoop
van het jurkje van start ging dus de vrijlating van Twinkle
en Star was voor beide partijen een prachtig moment.
De foto die gebruikt is als fotoprint op het jurkje is gemaakt
door onze eigen verzorgers, dat maakte het extra leuk. Het
jurkje is daarmee een echt collecters item geworden.
Uit deze bijzondere collectie zijn nog een paar jurkjes over,
deze liggen in de winkel van het Zeehondencentrum voor
wie nog heel graag zo’n bijzonder jurkje wil bemachtigen.

De eerste witte pup van het seizoen is bij ons altijd een
beetje speciaal, want we weten dat vanaf dat moment de
drukte gaat beginnen. Als eind november zware stormen
op komen zetten, dan is er een grote kans dat de pups
van de hoge zandbanken kunnen spoelen. Samen met hun
moeder zoeken ze dan naar een nieuwe veilige plek en dan
gaat het soms mis.
Jolly was op Terschelling aan land gekomen. Om onbekende redenen was ze de duinen over gekropen en werd
ze gevonden in een sloot op het eiland. Er is ruim 24 uur
gewacht met de opvang, want stel je voor dat haar moeder
haar toch nog terug zou vinden! Maar helaas hebben we
haar niet gezien. Wel zagen we dat Jolly kracht begon te
verliezen en dat was het moment dat tot opvang besloten
werd.

Wij zijn dankbaar voor het werk dat we met uw steun
kunnen doen. Daarom hebben we onze digitale deuren wijd
opengezet en elke dag van Jolly in de opvang gedeeld met
de buitenwereld. Zo kan iedereen zien wat er allemaal bij
professionele zeehondenopvang komt kijken.
Hierdoor is Jolly een beetje de pup van ons allemaal geworden en wij hopen dat u allemaal kans heeft gezien haar
in het echt te bewonderen. Voor wie dat niet gelukt is...
ze zal vermoedelijk in februari 2019 weer kunnen worden
vrijgelaten, dus er is nog tijd!
Heeft u Jolly nog niet gezien? Kijk dan eens op onze
Facebook en website: www.zeehondencentrum.nl/jolly

Nils en de beach clean ups
Nils Gärtner Greskewitz komt uit
Hamburg en heeft zich al over de
hele wereld ingezet om dieren in
nood te helpen voor diverse organisaties. Sinds 2017 is Nils regelmatig
in Pieterburen te vinden om de
zeehonden te verzorgen en om hun
leefgebied te beschermen.

komen hebben zijn aandacht. Voor
hen wil hij graag iets doen.
Dit jaar ontstond het idee voor een
“Beach Clean Up” (letterlijk vertaald:
strand schoonmaak) in de haven van
Lauwersoog. Op het strandje waar
wel eens zeehonden uit de opvang
worden vrijgelaten ligt namelijk altijd
afval dat met de stroming via de
havenmond wordt meegevoerd.

Nils heeft een passie voor plastic
soep, of beter gezegd: de strijd tegen
plastic soep. Vooral dieren die door
menselijk toedoen in de problemen

Nils vond het niet kloppen dat we
dieren redden van afval en ze dan
weer in datzelfde afval terugzetten. Sindsdien organiseert Nils elke
maand een opruimactie met een
groep vrijwilligers. Tijdens zo’n Beach
Clean Up wordt er van alles gevonden. Van vislijnen, visnetten, rietjes,
aanstekers tot flessendoppen. Hij
hoopt dat steeds meer mensen mee
doen met het schoonhouden van de

Nieuwe donateurspas

Winterklaar

Dit jaar wordt de nieuwe donateurspas geïntroduceerd. Het papieren
exemplaar is vervangen door een
duurzame pas op bankpas formaat
die jaren mee kan. De pas is gekoppeld aan onze administratie en
daarmee altijd actueel. Dus elk jaar
een nieuwe is niet meer nodig en de
pas is ook geheel gepersonaliseerd
door een unieke streepjescode..
De passen worden vanaf nu niet
meer automatisch toegezonden.
Doneert u 25 euro per jaar of meer?
Dan staat er een streepjescode op
de brief die u bij dit Robbenbulletin
heeft ontvangen. Wanneer
u de brief mee neemt bij
uw eerstvolgende bezoek
aan het Zeehondencentrum, dan hebben wij
uw pas klaar liggen.
Wij verwelkomen u
binnenkort graag
weer in Pieterburen!

zee, de media volgt Nils op de voet
en elke maand ziet hij dat meer mensen op zijn Beach Clean Up afkomen.
Dat vindt hij geweldig, want zijn doel
is dat we met z’n allen bewuster worden van het probleem van de plastic
soep.
Door minder plastic te gebruiken kan
iedereen zijn steentje bijdragen en

houden we de zee schoon.
Op 2 december 2018 werd de Beach
Clean Up alweer voor de achtste
keer georganiseerd.
Wilt u ook een keer meehelpen?
www. zeehondencentrum.nl/beachclean-up

Contact
Zeehondencentrum Pieterburen
Hoofdstraat 94a
9968 AG Pieterburen
0595-526 526
www.zeehondencentrum.nl
De Waddentuin gaat na een prachtige zomer naar de rust van winter.
Onze bijzondere speltakker leverde
in het voorjaar een mooie oogst. Nu
het winter is, is het tijd om de akker
te ploegen zodat er opnieuw ingezaaid kan worden voor het volgend
jaar. En dat doen we natuurlijk
niet met een tractor zo naast de
zeehonden bassins maar gewoon
ouderwets, met een paard! Onze
zeehondenverzorgers hielpen bouwmeester Eite Oosterveld graag even
mee en verzorgster Lisa Rademaker
maakte er deze prachtige foto van!
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