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H
et werkschip De Bruinvis van Staatsbosbeheer is 

voor de zeehondensafari eenvoudig omgetoverd 

tot excursieboot. Op het open dek staan bankjes. 

Bij slecht weer mag je schuilen bij de schipper. Er 

kunnen maar twaalf mensen mee aan boord. ‘Een veel intie-

mere sfeer dan op een grote rondvaartboot’, vindt boswach-

ter William van der Hulle. ‘Daar zit je binnen achter glas. Hier 

voel, ruik en hoor je de natuur van de Grevelingen. Dankzij 

de ondiepe ligging van ons schip kunnen we dichter bij de 

zeehonden komen dan wie ook. En we bezoeken de eilan-

den. Zo’n ervaring wil ik niemand onthouden!’

Luilekkerland
Vanaf de Haven van Bommenede varen we het spiegelgladde 

water van de Grevelingen op. Er staat geen zuchtje wind. Een 

perfecte dag om zeehonden te spotten, weet de schipper. 

De bolle koppen van de dieren steken maar weinig boven 

water uit. Met golfslag kun je ze nauwelijks zien. Maar de 

eerste zeehonden die we ontdekken, zijn niet in het water. Ze 

liggen te luieren op de stortstenen dammen voor het eiland 

Stampersplaat. Zelfs zonder verrekijker kun je zien hoe ze 

ons met hun gitzwarte ogen volgen. Rustig kijken ze hoe we 

langsvaren met de boot. De ronkende dieselmotor brengt de 

dieren niet van hun stuk. Dat luieren is een typisch gedrag 

van de zeehonden hier, vertelt de boswachter. Omdat het 

Nergens anders in Nederland kun je zeehonden in het wild zó dichtbij 

zien als in de Grevelingen in Zeeland. De Grote Vijf Safari ‘Zeehond’ is 

een unieke natuurbeleving.

getij ontbreekt, liggen de dammen altijd droog. De dieren 

hoeven geen rekening te houden met eb of vloed. Ze kun-

nen slapen en vissen wanneer ze willen. De Brouwerssluis, 

waar water uit de Noordzee de Grevelingen binnenstroomt, 

wordt door computers gestuurd. Hier bepaalt de mens de 

waterstand, niet de maan. Via dezelfde sluis zijn de zeehon-

den hierbinnen gezwommen. De sluis staat sinds een jaar of 

vijf permanent open. Vissen zwemmen in en uit. Er is volop 

voedsel. Inmiddels leven er zo’n twintig tot veertig zeehon-

den in de Grevelingen. Ze krijgen hier ook jongen.  >

Tips van de boswachter 
Behalve in de Grevelingen kun je ook zeehonden zien 

in de Waddenzee en de Ooster- en Westerschelde. 

Daar rusten ze bij laagwater op de zandplaten. Bij 

de Grevelingen kun je langs de Brouwersdam soms 

vanaf het land de zeehonden spotten. Ze zwemmen 

rond de sluis, op zoek naar vis. Bij een bezoek aan 

de Stampersplaat in de Grevelingen tref je met geluk 

een zeehond langs het zandstrand. Speur met je ver-

rekijker naar de stortstenen dammen in de buurt. Dat 

zijn dé plekken om een zeehond te scoren. 

doen!
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Een mannetjeszeehond (zie foto) 

kan tot  kilo wegen. Vrouwtjes 

worden maximaal  kilo zwaar.

Zeehonden jagen vooral op bodem-

vissen, zoals bot. Ze speuren naar 

vis met hun gevoelige snorharen.

Ver van bewoonde wereld
De schipper legt de boot stil. Stuk voor stuk glijden de 

zeehonden het water in. Nu ze zich losmaken van de ste-

nen merken we pas hoeveel het er zijn. Met ingehouden 

adem zien we hoe de dieren naar ons toe zwemmen. Op 

veilige afstand steken ze hun kop boven water en kijken 

nieuwsgierig naar hun bezoek. ‘Fascinerend… Twintig 

zeehonden rond de boot!’, twittert William. Ingespan-

nen tuurt hij naar het schermpje van zijn telefoon. Maar 

zijn boodschap wordt niet verstuurd. ‘Geen bereik’, is 

zijn conclusie. Het onderstreept hoe ver we hier van de 

bewoonde wereld zijn. Even later passeren we nog een 

groepje zeehonden op de stenen. Uit de verte lijken er 

witte zeemeeuwen tussen te zitten. Maar met de ver-

rekijker blijkt dit eveneens een zeehond te zijn. ‘Zo’n 

Grote Vijf Safari
Oog in oog staan met echt Nederlands wild. Dat 

kan met de Grote Vijfexcursies van Staatsbosbeheer. 

Samen met de boswachter ga je tijdens bijzondere 

en spannende tochten op zoek naar vijf grote wilde 

dieren: zeehond, edelhert, bever, wild zwijn en ree. 

Met de bolderkar, boot, stoere landrover of gewoon te 

voet. De boswachter weet precies waar de dieren zijn 

te vinden. Het is alsof je een rol speelt in een natuur-

documentaire. Meld je aan voor een van de safari’s op 

www.scoordegrotevijf.nl en maak het zelf mee.

Wildpaspoort
Met het wildpaspoort kun je bewijzen dat je echt wild 

hebt gezien! In het paspoort vind je informatie over 

de dieren van de Grote Vijfexcursies. Heb je één van 

de dieren gescoord, dan krijg je een stempel van de 

boswachter. En het Wildpaspoort geeft ook tips hoe je 

thuis op safari kunt gaan. Zelfs in je eigen tuin!

‘ Stuk voor stuk glijden de zeehonden het 
water in. Met ingehouden adem zien we 
hoe de dieren naar ons toe zwemmen’
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De wilgenroosjes op de voorgrond en gewone rolklaver op 
de achtergrond, typeren het landschap van Grevelingen.

TE
K

ST
: 

M
A

N
O

N
 L

A
TE

R
V

EE
R

  F
O

TO
G

RA
FI

E:
 M

EN
N

O
 V

A
N

 D
U

IJ
N

/A
G

A
M

I, 
KA

R
EL

 T
O

M
EI

, J
A

N
 B

A
K

S,
 J

A
N

 V
IN

K
, E

R
IC

 L
EF

RA
N

C
, 

D
A

N
N

Y
 L

A
P

S/
FO

TO
N

A
TU

RA
, B

EN
D

IK
S 

W
ES

TE
R

IN
K

/B
U

IT
EN

-B
EE

LD
, R

O
B

 D
O

O
LA

A
R

D
/K

IN
A

, W
IL

LI
A

M
 V

A
N

 D
ER

 H
U

LL
E,

 F
LI

C
K

R

Jonge zeehonden worden 

geboren in juni en juli. Ze 

zijn zwart bij de geboorte.

Zeeuwse gemoedelijkheid 
in Engelse landschapsstijl
Speciaal voor de lezers van naarbuiten biedt 

Pension ’t Huys Grol in Renesse:

•   overnachtingen in een luxe 

tweepersoonskamer 

•  maal ontbijt op de kamer of in de tuin!

Nu voor € ,- p.p. in de periode van  juni 

 tot  november . (Verlenging is 

mogelijk voor € ,- per nacht.)

Reserveren via ()  of 

info@pensiongrol.nl. Voor meer informatie 

www.pensiongrol.nl. 

In de Grevelingen leeft vooral de 

gewone zeehond (zie foto) en een 

enkele grijze zeehond.

lichte vacht hebben zeehonden normaal nooit’, 

weet de boswachter. ‘Maar hier liggen ze zo lang 

boven water dat hun haren helemaal opdrogen. 

Dat geeft ze die lichte kleur.’ Ook een bezoek aan 

een van de eilanden in de Grevelingen staat op het 

programma van de Grote Vijf Safari ‘Zeehond’. Het 

is een bijzondere ervaring om op de Stampersplaat 

rond te struinen en een kudde Shetlandpony’s tegen 

te komen. De dieren kunnen hier van het ene naar 

het andere eiland oversteken wanneer ze willen. 

Een vrijer leven bestaat er niet. De plantengroei 

op de eilanden is heel bijzonder. Zo vind je er ruim 

twaalf soorten orchideeën, maar ook duinplanten. 

‘Zoet, zout, kalk en zure grond. Het is  hier allemaal’, 

verklaart William. ‘Ook de vogelrijkdom is enorm. 

In het broedseizoen spelen we met de waterstand, 

waardoor de randen van de eilanden droogvallen. 

Vogels als de strandplevier, kluut en grote stern 

broeden hier graag.’

Terug in de haven heeft de boswachter nog een 

speciale boodschap. Niet op elke excursie krijg je 

zoveel zeehonden te zien als vandaag. Dit was een 

topdag. Maar ook één zeehond is de moeite waard. 

En een paar uur op het water maakt je los van alle 

dagelijkse beslommeringen.

‘ Shetlandpony’s kunnen hier van 
het ene naar het andere eiland 
oversteken wanneer ze willen’

Kluut

De wilgenroosjes op de voorgrond en gewone rolklaver op 
de achtergrond, typeren het landschap van Grevelingen.
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