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© Eén – Iedereen Beroemd
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https://www.onzenatuur.be/artikel/de-zeehond-in-iedereen-beroemd


Seal-Community van
135 Vrijwilligers/Rangers die 

zeehonden beschermen 
over de ganse kustlijn



Waarom zijn wij echt nodig?
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Drie engagementen

Economie

Ondersteuning: 
Sealife, KBIN, 

Politie, 
Brandweer

Natuur
Bewaken

Zeehond

Proper strand

Beschermen 
zeehonden

Sensibiliseren
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Drie afdelingen

NST Oost

Knokke-Heist

Zeebrugge -
Blankenberge

Wenduine - De Haan

NST Midden

Bredene - Oostende -
Raversijde

Middelkerke -
Westende

NST West

Lombardsijde-
Nieuwpoort

Oostduinkerke –
Koksijde - Sint Idesbald

De Panne
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Bescherming 
van rustende 
zeehonden
aan Belgische 
kust.

Eén kerntaak
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Mobiel Team Seal Rangers
1. Bewaking op het strand
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Vast Team Seal Rangers
2. Bewaking op klein strand
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Stewards
3. Bewaking op de helling
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Externe procedure

Rustende zeehond gespot?
- Bel het noodnummer
- Hou minstens 30 meter afstand!
- Hou honden aangelijnd én op afstand!

Het NorthSealTeam neemt het vanaf 
hier over!

+32 491 74 32 78
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Interne procedure

Na de noodoproep wordt het lokale team 
verwittigd.

Een vrijwilliger komt zo snel mogelijk ter 
plaatse.

Indien nodig (zieke of gekwetste zeehond) 
komt Sea Life ter plaatse en neemt over
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i.s.m KBIN, KUL, Scholen, Sea Life…
en via Beurzen, Lezingen, Teambuilding 

Informatie delen
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i.s.m. Overheden, Propere Strandlopers, 
Scholen

Sensibiliseren
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Burgerzin
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Verantwoordelijkheid & respect bijbrengen 
voor de natuur:

• door mensen discreet te wijzen op het volgen van de richtlijnen, 
met betrekking tot zeehonden, vogels, zwerfvuil.

• Acties organiseren i.s.m. scholen, Propere Strandlopers, 
bedrijven om aandacht te vestigen op de problematiek 
(Wasted Poseidon)



Activiteiten, op regelmatige basis, die 
zowel informeren als ontspannen

Teambuilding
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Samenwerking Sea Life: interventie, 
advies, info
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Samenwerking KBIN: interventie, 
ondersteuning bij ophalen kadavers en 
advies bij stranding zeezoogdieren
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NorthSealTeam i.s.m. overheid
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Provincie West-Vlaanderen geeft extra steun 
aan vrijwilligers van het NorthSealTeam

De vrijwilligers van dit burgerinitiatief zorgen ervoor dat zeehonden aan 
de Belgische kust ongestoord kunnen uitrusten op het strand.



Interventies in 2021
• Dagelijkse vaste interventies op Klein 

Strand 
• Mobiele interventies: 381
• Tussenkomst Sea Life: +/-102
• Tussenkomst KBIN: +/-90

+32 491 74 32 78
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Wat als…

• We binnenkort grijze puppy’s hebben die 
ziek zijn?

• We binnenkort grijze puppy’s hebben die 
gewond zijn?

• We binnenkort grijze puppy’s hebben die 
in een net verstrengeld zitten?

• We binnenkort grijze puppy’s hebben die 
verzwakt zijn?
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Graag duidelijkheid…

• Over de optie om een container te plaatsen bij SeaLife die 
dienst doet als noodopvang?

• Of de pup daar kan worden opgevangen en verzorgd tot 
de resultaten van de vogelgrieptest zijn gekend?

• Of de verzorger na het contact met de pup in quarantaine 
dient te gaan tot de uitslag van de test is gekend?

• Of de pup geëuthanaseerd dient te worden indien de test 
positief is?

22



Oproep én overleg met de overheid

Uniforme communicatie & aanpak over hele 
kustlijn:

• Uniforme borden
• Uniforme richtlijnen wat betreft honden: 

Waar? Wanneer? Aangelijnd of niet?
• Uniforme aanpak brandweer & politie, 

redders (opleiding & materiaal)
• Meer controle op naleven van de regels
• Boetes bij niet naleven afspraken
• Overleg diverse diensten voor start seizoen: 

redders, brandweer, politie         
• opleiding
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Voorstel uniforme infoborden
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Nieuw geplaatst bord strekdam > dubbel gevoel, 
gemiste kans

Voorstel Provincie en NorthSealTeam, na overleg met KBIN en Sea Life 
naar voorbeeld reeds bestaande borden



Vergelijking Frankrijk

In Frankrijk zijn de regels veel strenger en worden 
strikter opgevolgd door het beleid:
• Afstand 200m ipv 30m
• Boetes tot €135 000
• Gevangenisstraf tot 6 maand
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Toekomstplannen
• Het team verder uitbouwen en uitbreiden
• VZW officieel op 01/01/2023
• De vaste rustplaats(en) voorzien van een 

duurzame omheining:
- Oostende Klein Strand > gepland voorjaar 

2023 ism stad Oostende en MDK     
- Nieuwpoort > noodafbakening helling

• Uniforme sensibilisering via 
mediacampagnes, lezingen, infoboekjes,
flyers zowel aan de kust als in het 
binnenland
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