
        

Zeezoogdieren zwemmen niet alleen in verre wereldzeeën. Ook in de Waddenzee stoeien  
gewone zeehonden op zandbanken, worden jongen van de grijze zeehond geboren en 
steekt soms de rugvin van een bruinvis uit het water. Sinds de jacht verboden is en  
de zeehonden beschermd worden, nemen de aantallen weer toe.
Als grootste aaneengesloten waddengebied ter wereld is dit natuurgebied onmisbaar 
voor het behoud van de soortenrijkdom op aarde. In 2009 werd de Waddenzee erkend 
als werelderfgoed door UNESCO. Deze erkenning waarborgt de instandhouding van  
dit unieke gebied voor ons en voor komende generaties. Ze helpt bovendien om de  
zeezoogdieren een veilige toekomst in de Waddenzee te bieden.
De dieren kunnen het best geobserveerd worden tijdens speciale bootexcursies  
maar soms zijn ze ook vanaf het strand te zien.  
Een bijzondere natuurbeleving!

Zeehonden & walvissen  
in het Werelderfgoed 
Waddenzee

Grijze zeehonden worden in de winter geboren met een 
witte vacht. Samen met hun moeder hebben ze dan rust 
nodig in onverstoorde gebieden.

1 a –e Gewone zeehonden (Phoca vitulina) zijn tijdens 
de jacht op vissen behendige zwemmers.
Ze rusten uit op zandbanken. Ze worden tot 180 cm lang 
en kunnen tot 100 kg wegen. Sinds ze niet meer bejaagd 
mogen worden, hebben de aantallen zich goed hersteld.
Ze zijn ook minder schuw geworden en kunnen van steeds 
dichterbij geobserveerd worden. Jonge dieren liggen soms 
alleen op het strand terwijl de moeder in de buurt in zee 
zwemt.
Raak de zeehonden nooit aan en bewaar afstand.

2 a –f Grijze zeehonden (Halichoerus grypus)  
kwamen eeuwen geleden regelmatig voor in de Wadden
zee. Door de jacht verdwenen ze. Tegenwoordig zijn ze 
beschermd en laten ze zich weer in toenemende aantallen 
zien. Met een lengte tot 230 cm en een gewicht tot 300 kg 
zijn ze onze grootste roofdieren. Ze worden ook wel  
kegelrob genoemd vanwege hun lange rechte kegel
vormige snuit. Tijdens de paartijd zie je de mannetjes 
vechten om de vrouwtjes.

3 a –c   Bruinvissen (Phocoena phocoena) zijn de enige 
nog regelmatig voorkomende inheemse walvissen.
Ze komen ook voor in de Waddenzee. Vaak zijn ze alleen 
of met zijn tweeën. Ze springen zelden uit het water en 
zijn niet zo gemakkelijk te ontdekken.  
Net als alle zeezoogdieren moeten ze naar de oppervlakte 
om te ademen.
Veel bruinvissen in de Oostzee en Noordzee verdrinken 
nog steeds in staande visnetten.

4  Het observeren van zeehonden is één van de 
mooiste natuurbelevenissen in de Waddenzee.
Maar afstand houden is belangrijk om de dieren niet te 
verstoren.
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