
Natuurlijke inspiraties

verstoring van de dieren 
  heeft grote gevolgen ...

door Guido Krijge
r

Wilde roofdieren in Zee-land!
Ons gevaarlijkste diersoort die we hier 
in Zeeland kennen is niet een tijger of 
een slang, maar de teek. Dat minus-
cule beestje wat je soms op je been 
constateert als je er een vergrootglas 
bij hebt gepakt. Toch delen we onze 
provincie wel met grote, wilde en 
gevaarlijke carnivoren, namelijk de 
zeehond. 

Laatst zag ik het skelet van een Grijze 
zeehond. Toen ik zijn gebit zag met 
zijn enorme slagtanden, realiseerde ik 
mij weer even héél goed dat het een 
heus roofdier is. Want het zijn namelijk 
ook de dieren waar ik zo enorm van 
geniet en graag ontmoet. En dat kan 
ook! Als ik me maar gedraag als gast 
in hun leefgebied. Dan zijn deze gast-
heren ook op hun best. In het diepe 
water, op de volle zee, zijn zij in hun 
element. In die situatie heb ik in mijn 
zeekajak heel bijzondere ontmoetin-
gen gehad. Van die momenten waar 
de stilte er ineens is, een zachte glim-
lach vanzelf op mijn gezicht verschijnt 
én het gevoel van contact ervaar. 
Contact met een zee-vriend 😉 

Op het droge zijn het onhandige 
hobbelaars. Dat weten ze zelf maar al 
te goed. Ze zijn dan ook erg alert en 
duiken bij het minste geringste het 
water in omdat ze zich onveilig voelen. 
Dan wordt er gesproken van versto-
ring. Dat is een misleidend woord 
vind ik, want voor veel dieren heeft 
verstoring veel grotere gevolgen dan 
voor ons mensen. Zeehonden hebben 
de periode op de zandbank hard nodig 
voor rust, aanmaak van vitamine D 
en het zogen van hun jongen. De 
Gewone zeehond krijgt bijvoorbeeld 
jongen vanaf half mei. Als de moeder 
verstoord wordt of niet de zandbank 
op durft, dan moet de zeehondenpup 
weer zonder eten naar bed. Terwijl de 
pup maar circa drie weken moeder-
melk krijgt en in die periode zo’n 14 
kilo moet aankomen. Want na de 

zoogtijd gaat de moeder weer haar 
eigen weg en moet het jong zichzelf 
redden. En dan is het belangrijk dat de 
pup sterk is en reserves heeft voor de 
eerste onhandige jaagacties.

Als we met kajak op zee zijn en we 
worden omsingeld door ‘nieuwsgie-
rige’ zeehonden is de wereld even fijn 
omgedraaid. Dan zijn wij de dieren 
in ‘kooien’ en de zeehonden komen 
langs en gaan weer weg wanneer zij 
willen. Sommige komen even heel 
dicht bij kennismaken of plonzen 
om indruk te maken, anderen blijven 
schichtig op afstand en kijken de kat 
uit de boom. Dit spel verveelt nooit, 
ook al zit ik zelf in het kooitje … 
uh bootje.

Guido heeft vele kajaktochten gepland deze zomer. Een zeehondensafari op de 
Noordzee en prachtige tochten op de Oosterschelde voor beginners waar naast 
zeehonden regelmatig onze kleinste walvis (de Bruinvis) 
gezien wordt. Kijk voor meer info op 
www.outdoorinspiration.nl en/of neem 
contact op met Guido 06 20 52 63 80
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