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Voorwoord 
 
Hierbij bieden wij als bestuur het jaarverslag 2020 aan. In dit jaarverslag leggen wij verantwoording 
af aan onze veldvrijwilligers van de stichting Reddings Team Zeedieren, stichting DierenLot en onze 
donateurs. De financiën zullen ook dit jaar weer een onderdeel zijn van dit jaarverslag. 
 
Het jaar 2020 was een heel gek jaar, niet alleen voor ons en onze vrijwilligers van RTZ maar voor het 
hele land. In februari/maart 2020 stak opeens het corona virus de kop op. Hierdoor werd het een jaar 
waar van alles kon en mocht, maar toch ook weer helemaal niks kon en mocht. Door de buitenlandse 
reizen die Lenie ’t Hart graag doet, ging abrupt een streep en zelfs een dikke vette rode. Dat was 
natuurlijk voor de stichting en Lenie zelf ook een grote teleurstelling. Voor onze veldvrijwilligers van 
RTZ was het ook even goed opletten, want het zou zelfs kunnen gebeuren dat we niet eens op pad 
hadden gemogen. Vanuit stichting DierenLot werd een petitie gestart en extra aandacht kwam er 
voor de dierenambulances en zelfs voor de dierenartsen in het land die met dieren werken. Gelukkig 
kwam er gewoon “groen” licht voor het laten rijden en verzorgen van de dieren in nood. 
 
In 2020 werd het “zeehondenakkoord” ondertekend, helaas niet op de manier die gewenst was met 
alle partijen fysiek op een locatie. Het werd een digitaal moment voor ondertekening met in het 
bijzijn van minister Carola Schouten van LNV (Landbouw, Natuur & Visserij).  
 
Zoals altijd zullen we in het voorwoord niet direct alles prijs geven, want dan heeft u niks meer te 
lezen. We wensen u veel lees plezier in dit mooie jaarverslag van 2020, wat gelukkig niet te lijden 
heeft gehad onder het coronavirus. 
 
Namens het bestuur, 
 
Jaap v.d. Hiele 
Stichting Lenie ’t Hart Zeehondenfonds 
Voorzitter 
 
Dick Scholtens 
Stichting Lenie ’t Hart Zeehondenfonds 
Secretaris 
 
Lenie ’t Hart 
Stichting Lenie ’t Hart Zeehondenfonds 
Bestuurslid  
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Terugblik 2020 
 
Waar we in 2019 nog vooruit wilden kijken en het in 2020 een vervolg wilden geven werd het jaar 
2020 een “raar” jaar. Zo een gek en raar jaar hebben we eigenlijk nog nooit meegemaakt.  
 
In februari 2020 is Catja Klee opgestapt als bestuurslid. Waardoor het bestuur na die periode bestaat 
uit de volgende personen: 

 Jaap van der Hiele, voorzitter; 
 Dick Scholtens, secretaris; 
 Lenie ’t Hart, bestuurslid. 

 
Vanuit dit huidige bestuur wordt het dagelijks bestuur gevormd door Jaap van der Hiele, voorzitter 
en Dick Scholtens, secretaris. Zij houden zich bezig met de zaken omtrent het redden van 
zee(zoog)dieren in Nederland, zij zijn ook het dagelijks bestuur voor Reddings Team Zeedieren 
Nederland. Dit is de werkstichting van stichting Lenie ’t Hart Zeehondenfonds. De taken van 
penningmeester liggen in 2020 ook bij Jaap van der Hiele en Dick Scholtens. 
 
Lenie ’t Hart is algemeen bestuurslid, zij houdt zich bezig met de buitenlandse projecten. Hier gaat zij 
graag af en toe een kijkje nemen, helaas door het coronavirus is dat dit jaar niet gelukt want reizen 
werd ontraden wanneer dit niet nodig geacht werd. Dus in 2020 heeft zij veelal digitaal contact 
gehad met haar contactpersonen die bij haar bekend zijn. 
 
Zonder de financiële steun van stichting DierenLot en de WWAR (World Wide Animal Rescue) zouden 
wij dit werk en deze projecten niet kunnen realiseren. Daarom willen wij ook stichting DierenLot, de 
WWAR en haar donateurs bedanken voor deze financiële steun. 
 
De Nederlandse & buitenlandse projecten zullen in dit jaarverslag verder benoemd worden. 
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Financiën 
 
In onderstaande tabel willen we de financiële situatie over 2020 verantwoorden in dit jaarverslag. 
Zonder de financiële steun van Stichting DierenLot zouden wij dit werk niet kunnen realiseren, laat 
staan onze veldvrijwilligers steunen die 24/7 klaar staan voor zee(zoog)dieren in nood. 
 

2020 Afgeschreven Bijgeschreven Verschil 
Brandstof € 14.933,08 € 0,00 € - 14.933,08 
Donaties € 1.180,00 € 2.230,00 € 1.050,00 
Internetbankieren € 3.454,25 € 0,00 € - 3.454,25 
Kantoor & administr. Kosten € 2.155,97 € 0,00 € - 2.155,97 
Materialen € 5.594,04 € 0,00 € -5.594,04 
Noodfonds € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Onderhoud Dierenambulances € 14.236,71 € 8.709,14 € - 5.527,57 
Onderzoek € 108,54 € 1.819,08 € 1.710,54 
PR € 2.091,30 € 10,00 € - 2.081,30 
Reiskosten € 242,28 € 0,00 € - 242,28 
Stichting DierenLot € 5.887,00 € 31.299,58 € 25.412,58 
Verzekering € 762,82 € 2.500,00 € 1.737,18 
Totaal Zeehondenfonds € 50.645,99 € 46.567,80 € - 4.078,19 
    
Buitenlandse projecten € 20.336,90 € 21.870,00 € 1.533,10 
    
Totaal Zeehondenfonds & buitenlandse projecten € 70.982,89 € 68.437,80 € - 2.545,09 

 
Ook in het jaar 2020 blijven de brandstof-, onderhouds- en materiaalkosten het grootst voor stichting 
Lenie ’t Hart Zeehondenfonds. Voor het afgelopen jaar zijn wij stichting DierenLot weer heel erg 
dankbaar dat wij dit hebben kunnen realiseren dankzij haar subsidiekosten. Hierdoor konden onze 
voertuigen die door stichting Reddings Team Zeedieren gebruikt worden toch weer blijven rijden. 
Alsmede onze veldvrijwilligers die dag en nacht paraat staan voor zee(zoog)dieren in nood. 
 
In 2020 hebben we geen noodfonds aangevraagd bij stichting DierenLot, vandaar dat deze op de 
balans op € 0,00 staat. Het noodfonds kunnen we enkel benaderen op een moment van bijvoorbeeld 
een olieramp zoals in 2018 in de haven van Rotterdam is geweest. Het afgelopen jaar is er geen ramp 
geweest waar onze hulp bij nodig was. 
 
In het jaar 2020 wilden we ook kijken of we stichting Reddings Team Zeedieren financieel gingen 
loskoppelen van stichting Lenie ’t Hart Zeehondenfonds en hadden wij al een rekening voor RTZ 
geopend. Door de ontwikkelingen met het eventueel samengaan van RTZ en de stichting Eerste Hulp 
bij Zeezoogdieren (EHBZ) is dit project op een lager pitje komen te staan. Beide redding netwerken 
zouden dan opgaan in de nieuwe stichting Zeezoogdierenhulp Nederland. 
 
Mocht u vragen hebben over de financiën, dan kunt u uw vraag of vragen richten aan het bestuur 
van het Zeehondenfonds en zij zullen u zo goed mogelijk antwoord geven.  
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Stichting DierenLot 
 
Voor het Zeehondenfonds is Stichting DierenLot de grootste sponsor. Zonder haar gelden van haar 
donateurs die wij ook hartelijk bedanken voor hun steun zouden wij ons werk als Zeehondenfonds 
niet kunnen doen. 
 
Ook hebben wij voor 2020 weer subsidie aangevraagd, want wij willen onze veldvrijwilligers toch 
kunnen blijven steunen. 
 
Beleidsplan 
Het beleidsplan voor RTZ is helaas op de langere baan geschoven, dit komt mede door het overleg 
over het zeehondenakkoord. Hier kwamen wat veranderingen naar boven, die nodig zijn in een 
beleidsplan. De groei van de stichting RTZ van / naar de stichting EHBZ, heeft erin geresulteerd dat er 
een mogelijkheid bestaat dat deze 2 vrijwilligers organisaties weer 1 organisatie zullen gaan vormen 
in 2021. Voor de redding van zee(zoog)dieren en met name de zeehond is dit heel goed nieuws. De 
nieuwe organisatie zal dan mogelijk zeezoogdierenhulp Nederland gaan heten.  
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Reddings Team Zeedieren 
 
Onder de stichting Lenie ’t Hart Zeehondenfonds staat de dochterstichting Reddings Team Zeedieren 
(RTZ) die zich bezighoudt met het redden van zee(zoog)dieren. We hebben diverse teams langs de 
gehele Nederlandse kust vanaf de Belgische grens in Zeeland tot en met de Duitse grens in 
Groningen. Deze teams zijn goed uitgerust met diverse materialen voor het redden van 
zee(zoog)dieren op en rond de Nederlandse stranden langs de kust. Onder andere de volgende 
materialen hebben zij in bruikleen vanuit stichting Lenie ’t Hart Zeehondenfonds voor het redden van 
zee(zoog)dieren: 

 Zeehondenmand; 
 Vangstok; 
 Kadaverkist. 

 
Dankzij stichting DierenLot hebben we deze materialen de afgelopen jaren kunnen realiseren voor 
onze veldvrijwilligers. Hiervoor willen we onze dank uitspreken aan stichting DierenLot en haar 
donateurs. We zijn er ons van bewust dat wij dit mooie vrijwilligerswerk niet zonder hun steun voor 
elkaar krijgen, daarvoor een extra dank. 
 
Ook staan er langs de gehele kust op verschillende locaties dolfijn/bruinviskisten gereed voor het 
redden van een levend gestrande bruinvis en/of dolfijn. 
 
De volgende organisaties maken gebruik van ons redding netwerk en onze kennis in het veld: 

 SOS Dolfijn; 
 Stichting Rugvin; 
 Zeehondenopvang Aseal; 
 Zeehondenopvang Eemsdelta; 
 Zeehondenopvang Pieterburen; 
 Eerste Hulp Bij Zeezoogdieren (EHBZ); 
 Wageningen Marine Research; 
 Diergeneeskundige faculteit Utrecht; 
 Terrein beherende organisaties; 
 Kust provincies; 
 Kust gemeenten; 
 Waterschappen; 
 Rijkswaterstaat; 
 Natuur historisch museum Leiden; 
 Natuur historisch museum Rotterdam. 

 
Meldingen 
De afgelopen 3 jaar zijn er in het jaarverslag geen jaarcijfers van gereden meldingen genoteerd. Een 
mede oorzaak had ook dat er druk gesproken werd over het zeehondenakkoord. Dit hebben we naar 
aanleiding van een aantal verzoeken opgepakt. Onder geredde dieren verstaan wij levende en ook 
dode dieren. Naast deze cijfers staan ook de totaal gereden kilometers in het jaarverslag. 
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Hiermee willen we de geïnteresseerden in ons jaarverslag meer inzicht geven in wat wij onze 
dochterstichting Reddings Team Zeedieren het afgelopen jaar gedaan hebben.  
 
Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 werden de volgende zee(zoog)dieren geholpen 
door de vrijwilligers van RTZ. 
 
Ameland: 
Op Ameland waren er 443 meldingen.  
 
Den Helder: 
Team Den Helder heeft totaal 55 meldingen gereden in verband met het minder beschikbaar kunnen 
zijn.  
 
Velsen: 
Team Velsen heeft in totaal 170 meldingen gereden en heeft de coördinatie op zich genomen bij het 
aantreffen van een tuimelaar in de haven van IJmuiden. De coördinatie is overgedragen aan SOS 
Dolfijn, daarna hebben zij geassisteerd bij het observeren van de tuimelaar vanuit de Amsterdamse 
haven naar de Noordzee.  
 
Daarnaast doen zij actief kleding inzamelen en dit doen zij 3x in de week. De kleding halen zij dan op 
of het wordt naar hun loods gebracht waar zij het verder uitzoeken en uitsplitsen. 
 
Vlieland: 
Op Vlieland zijn maar liefst 704 meldingen geweest van zee(zoog)dieren, waaronder 375 dode vogels 
die opgehaald zijn voor wetenschappelijk onderzoek van het NIOZ. Tussen deze vogels zaten onder 
andere: 

 Meeuwen; 
 Stormvogels; 
 Roofvogels. 

 
Tot 31 december 2020 heeft team Vlieland nog actie ondernomen, daarna is het transportmiddel 
wegens onderhoud opgehaald en bleek dat het voertuig niet meer te repareren was. Op dit moment 
zijn de mogelijkheden beperkt. 
 
Zuidwest Nederland: 
In Zuidwest Nederland heeft het team van RTZ ook haar best gedaan en heeft geresulteerd in 753 
meldingen van zee(zoog)dieren waaronder: 

 3 gewone dolfijnen; 
 2 butskoppen; 
 1 gewone spitssnuitdolfijn; 
 1 tuimelaar; 
 1 lederschildpad; 
 1 mola mola (maanvis). 
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Kosten 
Naast de jaarcijfers van de geholpen levende en dode zee(zoog)dieren en andere diersoorten zijn er 
kosten aan verbonden voor de benzine en het onderhoud van de voertuigen. Hieronder geven we 
een overzicht van de totaal gereden kilometers. 
 
Benzinekosten 
Vanuit stichting Lenie ’t Hart Zeehondenfonds die de dierenambulances voor onze dochterstichting 
Reddings Team Zeedieren bij stichting DierenLot aanvraagt rijden er al 6 dierenambulances rond 
langs de Nederlandse kust. Naast deze 6 dierenambulances, rijdt er nog 1 dierenambulance voor 
stichting Reddings Team Zeedieren rond op Goeree-Overflakkee. Dit is een privé auto die uitgerust is 
als dierenambulance. We hebben ook nog een samenwerking met dierenambulance de Waadhoeke 
uit Sexbierum. 
 
Met de stichting Dierenhulp Schouwen-Duiveland hebben we een terreinvoertuig kunnen aanvragen 
bij stichting DierenLot. Door de samenwerking wordt het ook mogelijk gemaakt dat beide stichtingen 
van dit voertuig gebruik kunnen maken. Op deze wijze kan ook stichting Dierenhulp Schouwen-
Duiveland op plekken komen waar zij niet eerder hulp konden verlenen aan dieren in nood. 
 
Zowel met stichting de Waadhoeke als de stichting Dierenhulp Schouwen-Duiveland hebben we een 
prettige en fijne samenwerking. 
 
Totaal gereden kilometers 
In totaal zijn er 76.841 kilometers gereden door onze vrijwilligers die inzetbaar zijn voor de hulp aan 
zee(zoog)dieren langs de gehele Nederlandse kust: 

 RTZ Ameland (DA 327):  7.231; 
 RTZ Den Helder (DA 229):  9.438; 
 RTZ Kop van Goeree:   3.397; 
 RTZ Velsen (DA 277):   11.730; 
 RTZ Velsen (DA 237):   4.116; 
 RTZ Zuidwest (DA 323):  22.029; 
 RTZ Zuidwest (DA 326):  18.900. 

 
De kilometers van RTZ Ameland vallen lager uit, wegens groot onderhoud van hun 4x4 in het 
afgelopen jaar hebben zij een andere dierenambulance te leen gehad. Elke maand vragen wij aan de 
chauffeurs of zij hun kilometerstand willen doorgeven, op deze manier kunnen wij berekenen 
hoeveel kilometers zij tot nog toe hebben gereden. Daarnaast kunnen we mooi de exacte 
kilometerstanden per auto bijhouden, dit is belangrijk in het kader van het onderhoud van de auto’s. 
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Reddingen RTZ Nederland 
 
4 januari 2020 
Op 4 januari 2020 kreeg de dierenambulance van Schouwen-Duiveland waar wij een samenwerking 
mee hebben een melding van een dode bruinvis in de Oosterschelde. Bij aankomst werden 
uitgebreid foto’s gemaakt van alle kanten van het dier. De stichtingen RTZ en dierenambulance 
Schouwen-Duiveland werken mee aan het ID programma van de stichting Rugvin om bruinvissen te 
herkennen en te identificeren in het Oosterschelde estuarium. Zo ook voor deze bruinvis is er contact 
geweest met de stichting Rugvin en het bleek dat deze bruinvis voorkwam in de ID catalogus van de 
stichting Rugvin van de Oosterschelde. Het kadaver werd direct overgebracht naar de 
diergeneeskundige faculteit te Utrecht voor verder onderzoek. Mede doordat stichting DierenLot ons 
voertuigen ter beschikking heeft gesteld, kunnen we snel reageren. Het is namelijk van groot belang 
dat een vers dier zo snel mogelijk op transport kan. Want de diergeneeskundige faculteit Utrecht wil 
graag zo snel mogelijk de gehoorbeentjes uit de oren van de bruinvissen halen. Dit moet dan 
geschieden binnen 24 uur, want er valt veel uit de gehoorbeentjes te halen. 

 
 
 
27 januari 2020 
Op 27 januari 2020 werd er een levende grijze zeehond gemeld op het strand van Dishoek. Het bleek 
te gaan om een volwassen grote man die kennelijk vermoeid was van de vele vrouwtjes die hij had 
gehad of was aan het eind van zijn latijn. De grijze zeehond is in overleg met het opvangcentrum 
overgebracht voor verdere verzorging. 
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4 februari 2020 
Op 4 februari 2020 kwam er bij RTZ Ameland een melding binnen van een grijze zeehond in een stuk 
net met touw en stukken nylondraad. Dit dier verkeerde in nood, want zo een zeehond kan zichzelf 
niet bevrijden uit een stuk net. Deze stukken net, touwen en draad kunnen lelijke wonden 
achterlaten bij een zeehond. Onze vrijwilligers op Ameland zijn naar deze melding toegegaan om de 
zeehond uit zijn benarde positie te redden. Deze melding duurde zeker drie uur om alle stukken net, 
touwen en draad te kunnen doorsnijden. Eenmaal bevrijd, een korte controle en overleg met het 
opvangcentrum werd besloten dat de zeehond zelf naar de zee terug kon. Dergelijk nekwonden, mits 
ze niet te diep zijn genezen het best in het zoute water in hun eigen natuurlijke habitat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 maart 2020 
Op 9 maart 2020 werd er melding gemaakt van een jonge zeehond bij Oostkapelle, het bleek te gaan 
om een jonge grijze zeehond. Na overleg met de opvang werd besloten om het op te vangen, mede 
doordat we in een 4x4 voertuig rijden dankzij stichting DierenLot kunnen we snel en adequaat 
reageren en hulp verlenen. 
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21 maart 2020 
Op 21 maart 2020 kregen we als RTZ een melding van een zeehond welke verstrikt zat in een visnet 
op het strand van Schouwen-Duiveland. We konden met 3 teams ter plaatse komen, waardoor we 
met vereende krachten de zeehond snel konden verlossen van het visnet rond zijn nek. In overleg 
met het opvangcentrum is besloten om de zeehond voor alle zekerheid over te brengen naar de 
opvang voor verdere verzorging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 mei 2020 
Op 2 mei 2020 werd er een tuimelaar gespot bij de haven van IJmuiden. Door de vrijwilligers van RTZ 
Velsen werd er een actie opgezet om de dolfijn in observatie te houden. Er werd contact gelegd met 
stichting SOS Dolfijn die de coördinatie overnamen. Onze vrijwilligers van RTZ Velsen zijn tijdens de 
observatieperiode actief ingezet om het dier te blijven observeren en de nodige informatie te 
verstrekken. 
 
1 juni 2020 
Op 1 juni 2020 werd er een gestreepte dolfijn waargenomen in de haven van Harlingen. In 
samenwerking met SOS Dolfijn en de dierenambulance de Waadhoeke, waar wij als RTZ een 
samenwerkingsverband mee hebben kon de dolfijn goed in de gaten gehouden en geobserveerd 
worden. Mede door deze snelle actie is de dolfijn niet gestrand. Ook dit hoort bij ons 
(vrijwilligers)werk. 
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27 juni 2020 
Op 27 juni 2020 kon een jonge gewone zeehond 
worden gered door de inzet van onze vrijwilligers 
van RTZ Den Helder. Deze verzwakte zeehond kon 
levend worden overgedragen aan het 
opvangcentrum. 
 
1 juli 2020 
Op 1 juli 2020 kreeg RTZ Den Haag een melding 
van een zeehond op het strand van Ter Heijde. 
Deze lag daar met een stuk visnet rond zijn nek. 
De KNRM Ter Heijde heeft de zeehond van het 
strand gehaald en naar hun loods gebracht. In de loods van de KNRM heeft RTZ de grijze zeehond 
bevrijd van het visnet. Na het goed bekijken van de diepe wond is in overleg met het opvangcentrum 
het die zo snel mogelijk naar de opvang te brengen. Het bleek te gaan om een zeehond die al eerder 
in de opvang had gezeten. Ondanks het snelle handelen en het snel wegbrengen kon niet worden 
voorkomen dat de zeehond na enkele weken alsnog bezweek aan zijn verwondingen. 

 
17 augustus 2020 
Op 17 augustus 2020 kreeg RTZ een melding dat er een dode dolfijn zou liggen bij de 
Oosterscheldekering. Bij aankomst bleek het te gaan om een spitssnuitdolfijn. Dit was vermoedelijk 
één van de twee dolfijnen die in de buurt van Oostende waren gespot. Helaas was het dier al 
overleden, maar door snel reageren lag het kadaver binnen drie uur bij de faculteit diergeneeskunde 
in Utrecht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23 augustus 2020 
Op 23 augustus 2020 werden er twee butskoppen gesignaleerd in de Oosterschelde. Na twee dagen 
waren deze grote dolfijnen weer vertrokken, op 6 september 2020 werden ze gespot in de 
Westerschelde bij Terneuzen. Helaas zijn beide dieren in de Westerschelde in aanvaring gekomen 
waardoor beide dieren dood aanspoelden aan de oevers van de Westerschelde. Op verzoek van SOS 
Dolfijn en het Ministerie van LNV heeft RTZ de berging gecoördineerd totdat de juiste personen 
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aanwezig waren. Zo hebben we in overleg een hefschip geregeld, een locatie waar het dier ontleed 
kon worden. 

 
 
De tweede butskop werd een dag later gevonden aan de overzijde van de Westerschelde, aan de 
kant van Borssele. Deze butskop werd in de loop van de avond en de vroege ochtend geborgen en 
overgebracht voor verder onderzoek. Bij deze misten we eerst nog een groot deel van het 
achterlichaam. Dit stuk werd een dag later gevonden, ook dit stuk is naar de diergeneeskundige 
faculteit te Utrecht gebracht. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alsof dat nog niet alles was, werd er ook nog een gewone dolfijn aangetroffen 
op 9 september 2020 aan de buitenhaven van het voormalige werkeiland Neeltje Jans. Dit kadaver 
werd tijdelijk opgeslagen in een diepvries om later op transport te gaan naar de diergeneeskundige 
faculteit te Utrecht. De schedel van deze dolfijn is bewaard voor de collectie van Naturalis te Leiden. 
 
25 september 2020 
Op 25 september 2020 kregen de vrijwilligers in Termunterzijl een melding van een zeehond in de 
Spuikom. Na controle bleek de zeehond gezond en heerlijk lag te rusten op het steiger. De steiger 
werd afgezet om de zeehond alle rust te geven. 
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20 november 2020 
Op 20 november 2020 werden er twee dolfijnen gespot voor de Oosterscheldekering. Helaas ging het 
niet goed, want beide dolfijnen zijn kort na elkaar op twee verschillende plaatsen gestrand. De eerste 
strandde bij Zierikzee in de Oosterschelde. De tweede strandde bij Breskens, omdat we als RTZ snel 
kunnen schakelen konden beide dieren snel en op correcte wijze geborgen worden. Daarop zijn ze 
direct op transport gegaan naar de diergeneeskundige faculteit Utrecht. Omdat beide dieren binnen 
24 uur in Utrecht waren kon er onderzoek gedaan worden naar de oren, het gehoor wordt indien 
mogelijk onderzocht om te zien of er beschadigingen of doofheid kan worden vastgesteld. Dit heeft 
weer te maken met een internationaal onderzoek naar letselschade bij zee(zoog)dieren als gevolg 
van het bouwen op zee en het gebruik van allerlei apparatuur. Tijdens het onderzoek is gebleken dat 
beide dieren herseninfecties hadden, dit wordt nog nader onderzocht. Dankzij de hulp van de 
beschikbaar gestelde materialen van stichting DierenLot was het mogelijk om deze transporten uit te 
voeren. 
 

 
 
 
22 december 2020 
Op 22 december 2020 kreeg RTZ Velsen een melding van een jonge zeehond die op de keien van de 
zuidpier van IJmuiden lag. Het RTZ team ging hier op af, in samenwerking met de reddingsbrigade zijn 
ze vanwege het opkomende water het zeehondje uit zijn benarde positie te halen. De pup werd 
overgebracht naar de loods van RTZ voor verdere controle op verwondingen. Gelukkig bleken er 
geen verwondingen zichtbaar, het was een grijze zeehonden pup, mannetje en woog nog amper 15 
kg. In overleg met het opvangcentrum is het zeehondje overgebracht voor verder verzorging. 
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Samenwerking 
In het kader van het zeehondenakkoord is besloten om in overleg te gaan met de stichting Eerste 
Hulp bij Zeezoogdieren (EHBZ) om te komen tot één strandingsnetwerk Nederland. 
 
Zeehondenakkoord 
Op 3 juni 2020 is het zeehondenakkoord door alle partijen ondertekend. In het kader daarvan zal er 
een cursus ontwikkeld worden voor de huidige club zeehondenwachters die in Nederland actief zijn. 
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PR 

Als Reddings Team Zeedieren (RTZ) opereren we langs de gehele Nederlandse kust, vanaf de Dollard 
tot aan de Belgische grens en indien noodzakelijk in de havens van Antwerpen. De veldvrijwilligers 
van RTZ geven ook regelmatig voorlichting op scholen, bedrijven en andere belangstellende. Zo 
hebben wij als RTZ een cursus gegeven op 25 januari 2020 in België voor het dierenopvangcentrum 
van Kapellen. Zeehonden komen steeds vaker voor in de Schelde en dan wordt het 
dierenopvangcentrum wel eens opgeroepen om hulp te bieden. Om die dieren toch wat te kunnen 
helpen gaan ze een EHBO voor zeehonden volgen. 
 
https://atv.be/nieuws/dierenopvangcentrum-gaat-cursussen-ehbo-voor-zeehonden-geven-91051 
 
Wanneer RTZ een voorlichting geeft, wordt de dierenambulance ook altijd meegenomen. Op deze 
manier geven we niet alleen middels een presentatie een kijkje binnen onze organisatie, maar 
kunnen ze ook zien welke attributen wij gebruiken voor het vangen van een (zieke) zeehond. 
 
Er wordt ook voorlichting gegeven op scholen zoals in Zuid-Holland en Zeeland gebeurt. In Zeeland is 
er een organisatie genaamd Milieu Educatie Centrum De Bevelanden (MEC De Bevelanden), zij 
voorzien een school van lesmateriaal en daarbij kan ook horen dat een veldvrijwilliger bij een school 
op bezoek gaat voor voorlichting. 
 
Milieu Educatie Centrum De Bevelanden (mecdebevelanden.nl) 
 
Qua voorlichting willen we als stichting Zeehondenfonds wat meer de aandacht gaan leggen. We 
willen wat meer de mogelijkheid gaan benadrukken op onze website waar mensen een aanvraag 
kunnen indienen voor voorlichting. Dit plan willen we in 2021 verder uitwerken en hopelijk online 
zetten. 
 
Dit was weer een klein inkijkje in onze toekomstige plannen. 
 
In verband met de uitbraak van het coronavirus konden wij geen pr- en voorlichtingsactiviteiten 
meer geven.  
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Buitenlandse projecten 
 
Stichting Lenie ’t Hart Zeehondenfonds is meer dan alleen het Zeehondenfonds voor Nederland. Via 
de World Wide Animal Rescue (WWAR) proberen wij projecten in het buitenland te steunen. Lenie in 
hoogst eigen persoon is veel in het buitenland te vinden om deze projecten te bezoeken en ze te 
steunen door advies te geven. Hieronder vindt u een aantal mooie projecten. 
 
Voertuigen zeehondenopvangcentrum Dagestan 
Lenie heeft in samenwerking met de stichting WWAR al veel hulp kunnen bieden aan lokale vissers 
en onderzoeksinstituten in het buitenland. Niet alleen Lenie en de stichting WWAR bied hulp, ook 
lokale ondernemers bieden hun hulp aan. Doordat deze groep mensen erg begaan waren met het 
onderzoek wat plaats vond, werd er besloten dat er 2 four wheel drive voertuigen beschikbaar 
werden gesteld voor het zeehonden opvangcentrum in Dagestan. 
 

 
 
Geschiedenisproject Kaspische zeehond 
Stichting Lenie ’t Hart Zeehondenfonds heeft in combinatie met de stichting WWAR hulp kunnen 
bieden aan de inwoners van Dagestan. Na jaren zijn eindelijk de ogen geopend bij de inwoners dat de 
Kaspische zeehond hulp nodig heeft, hier heeft Lenie zich de afgelopen jaren ook sterk voor gemaakt. 
 
Mede hierdoor is er een project gelanceerd onder naam: Geschiedenis van de Kaspische zeehond. 
 
Recent werd het eerste evenement gehouden, dit gebeurde met het Departement Cultuur van 
Makhachkala en het Instituut voor Ecologie en Duurzame Ontwikkeling van de DGU. 
 
Het officiële deel werd geopend met een presentatie en rapporten waarin de huidige toestand van 
het ecosysteem van de Kaspische Zee werd besproken. Naast het bespreken van het ecosysteem 
werd er een kennisquiz gehouden over dit onderwerp. 
 
Na de presentatie en de kennisquiz begonnen de deelnemers aan een bijeenkomst met de 
ontwikkeling van het belangrijkste symbool van het project: De Kaspische zeehond. Deze 
bijeenkomst vond plaats in de foyer van het historische park en de leerlingen van de Dagestaanse 
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kunstacademie namen plaats achter schildersezels. De leerlingen werd gevraagd hun “eigen” visie te 
maken en laten zien van het project aan hun medeleerlingen. 
 
Het belangrijkste doel van dit evenement was, om jongeren de milieuproblemen voor te leggen. 

 
Vogelonderzoek Kaspische Zee 
Het onderzoeksinstituut in Dagestan heeft mede dankzij een financiering vanuit het fonds van de 
stichting WWAR de beschikking gekregen over apparatuur waar men onderzoeksmateriaal in de kan 
bewaren tot -80°C. Het instituut onderzoekt nu alle dieren/vogels die ronde Kaspische Zee dood 
gevonden worden. 
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Colofon 
 
Stichting Lenie ’t Hart Zeehondenfonds 
President Kennedylaan 34 
4334 EJ  Middelburg 
E-mail:   info@leniethart.nl 
Website:  www.leniethart.nl 

www.zeehondenfonds.nl 
Twitter: @zeehondenfonds 


