in Vlaanderen!
Het afgelopen jaar werden regelmatig zeehonden opgemerkt ter
hoogte van het Groot Buitenschoor en het Schor van Oude Doel
(fig. 1), twee van de drie Vlaamse brakwaterschorren in het Scheldeestuarium. De verbeterende waterkwaliteit van de Schelde speelt
daarin een belangrijke rol, maar ook de schorren zijn onmisbaar
voor de zeehond in Vlaanderen!
Vroeger waren zeehonden een vrij
gewone soort in de Westerschelde. Tot in
de jaren zestig werden ze zelfs intensief
bejaagd; dat gebeurde vanuit het Vlaamse
dorpje Doel. Gemiddeld werden zo'n
15 dieren per dag geschoten. Als viseter
werden ze onder meer als grote concurrenten van de vissers beschouwd en ook
hun vlees en vet waren begeerde producten. Pas in 1961 werd de Gewone zeehond definitief beschermd in Vlaanderen. Toen was het helaas al te laat: door
overbejaging en vervuiling van de
Schelde verdwenen zeehonden enkele
jaren later definitief uit de Schelde.
Sinds kort is de zeehond aan een
opmerkelijke comeback in de Westerschelde begonnen. De meeste zeehonden
leven in het Nederlandse deel van de
Westerschelde, maar ook in de schorren
van Natuurpunt, het Groot Buitenschoor
en het Schor van Oude Doel, worden
opnieuw regelmatig zeehonden waargenomen! Het aantal zeehonden in de
Schelde wordt momenteel op 50 tot 100
geschat.
De betcie waterkwaliteit van de
Schelde en het groeiende voedselaanbod
liggen mee aan de basis van de terugkomst van de Gewone zeehond in het
Vlaamse deel van de Schelde. Ook de
Fig. 1, Situering van Groot
Buitenschoor en het Schor
van Oude Doel in de Schelde.

buitendijkse slikken en schorren spelen
daarbij een belangrijke rol. Ze vormen als
het waren een uitgestrekte 'kraamkamer'
voor allerlei ongewervelden en vissen, die
op hun beurt weer op het menu staan
van de zeehond. Die eet namelijk 4 tot
5 kg vis per dag. Zeehonden zijn dus
indicatoren van een functionerend ecosysteem met een goede waterkwaliteit en
een rijk visbestand.
Toch is nog lang niet alles rozengeur
en maneschijn. De instelling van rustge-

De Gewone zeehond is
weer terug in de Schelde
(foto: IVlisjel Decleer ©).

bieden voor zeehonden, waar ze ongestoord kunnen zonnebaden, en de uitbreiding van de oppervlakte slikken en
schorren, zijn noodzakelijk willen we in de
Westerschelde een blijvende populatie
zeehonden creëren. Een uitdaging voor de
komende jaren.
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