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Inleiding
In 2014 is de stichting zeehondencentrum Westvoorne opgericht t.b.v. een zeehondencentrum in
Westvoorne. Helaas is dit initiatief niet doorgegaan, maar de stichting bestaat nog steeds. In 2016
hebben we nagedacht hoe we stichting kunnen voortzetten en in welke vorm. Gezien de vele vragen
over onze activiteiten willen wij deze stichting in gang gaan zetten voor educatie, voorlichting en ter
promotie van ons prachtige en unieke stuk Noordzee en strand op Voorne.
Een flinke groep zeezoogdieren bevindt zich in ons gebied;
Circa 300 grijze – en gewone zeehonden, groepen bruinvissen en af en toe dolfijnen.
Daarnaast herbergt de Westplaat talloze steltlopers, trekvogels en roofvogels.
Kortom de overgang van strand naar Zee in Westvoorne, is van grote waarde zowel als
natuurgebied, recreatiegebied en ter promotie van onze gebieden.
Door de bestaande goede relaties met beheerders, beschermers, onderzoekers, Aseal en door de
aanwezige kennis te bundelen en verder uit te breiden, kunnen we het gebied, dat in de achtertuin
van de Maasvlakte (Rotterdam) ligt, een veel groter accent geven.
De voorlichting, educatie en het daadwerkelijk kunnen tonen van de aanwezige fauna (op en bij het
strand) zal zeker bijdragen tot een kwaliteitsverbetering in de beleving van de bezoekers en dus het
imago van Westvoorne.
Natuurlijk moeten we zorgvuldig omgaan met de aanwezige zoogdieren.
Monitoring, bescherming, onderzoek, “net en plastic” vrij houden van de stranden zal een
bijkomende taak zijn.
Door de huidige inzet van de Eerste Hulp Bij Zoogdieren (EHBZ) worden nu al een aantal van deze
taken opgepakt:
 Gewonde en zieke dieren worden, ALTIJD in overleg met een arts van een opvangcentrum,
geobserveerd. Indien nodig gevangen en 1e hulp verleend.
 Kadavers worden gedetermineerd, onderzocht en de strandingsgegevens opgeslagen.
 Indien kadavers vers zijn, gaan ze voor onderzoek naar Utrecht, Imares, of in een enkel geval
naar het Historisch museum Rotterdam.
 Er wordt gemonitord en tijdens de periode van geboorten (Juni-Juli en December, januari en
februari) worden er beschermende maatregelen genomen door de vrijwilligers van de EHBZ.

Op Westvoorne zal er geen zeehonden centrum meer komen, dus vanaf 28 december 2017 heeft de
stichting een andere naam. De nieuwe naam is vanaf nu: Strand in zicht, Voorne Maasvlakte. Deze
naam past beter bij de nieuwe doelstellingen van de stichting.
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Visie
Door duidelijk accent te leggen op de unieke relatie tussen badplaats en nabij gelegen strand als ook
de aanwezige zeezoogdieren met de daaraan gekoppelde flora en fauna in zee en op het strand, kan
Westvoorne zich onderscheiden van andere badplaatsen.

Missie
Het ontwikkelen van een kennis - , en informatiecentrum over alles wat aan Flora en fauna aanwezig
is de directe nabijheid van het strand van Westvoorne.
Bovenstaande om een meerwaarde van onze badplaats te bewerkstelligen en tevens de aanwezige
zeezoogdieren te beschermen door monitoring, educatie en voorlichting.
Het op een integere manier promoten van de unieke combinatie: Badplaats – Aanwezige Fauna
(zeezoogdieren).

Doelstellingen
Samenvoegen en uitbreiden van kennis met betrokken partijen:
Voorlichting en educatie, op diverse manieren aangeboden, vormen de basis.
Wat momenteel al is bewerkstelligd:
De al aanwezige vergunningen om beschermde zeezoogdieren te verplaatsen en/of te
vervoeren, zijn op naam en kenteken, afgegeven door de opvangcentra en Universiteit
Utrecht.
Auto is geregistreerd als officiële dieren ambulance (incl AED).
Publieksinformatie dagen. Bijvoorbeeld bij Futereland. Deze was in samenwerking met het
havenbedrijf, SOS dolfijn, EHBZ en Dutch Shark Society.
Website http://www.voornemaasvlakte.nl
Doelstelling korte termijn:
Ideaal zou zijn, als de stichting kan opereren vanuit een locatie op – of aan het strand. Hier
kunnen we de basis leggen waar de stichting voor stichting voor staat.
Inrichten van deze ruimte met materiaal die we  ff aanvullen

Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit 3 leden. De voorzitter, secretaris en Penningmeester
Voorzitter: Dhr. A. van den Berge
Secretaris: Dhr. H. van Damme
Penningmeester: M.P. de Boer
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Financieel overzicht boekjaar 2015.
Inkomsten:
Donaties
Uitgaven:
Realisatie Zeehonden centrum
Overige kosten
Saldo op de bank
Lopende rekening
Spaarrekening

17330,30
11300,33
295,33

172,97
5500

2015 is het jaar geweest waarin de plannen om een zeehondencentrum in Westvoorne op te richten
uitgevoerd werden. De giften die door de diverse bedrijven gedaan zijn, zijn gebruikt om dit te
realiseren.

Financieel overzicht boekjaar 2016.
Inkomsten:
Donatie

81,48

Uitgaven:
Overige kosten

121,79

Saldo op de bank
Lopende rekening
Spaarrekening

107,52
5525,14

Financieel overzicht boekjaar 2017.
Inkomsten:
Donatie

1950,00

Uitgaven:
Promotie
Overige kosten

542,26
1979,04

Saldo op de bank
Lopende rekening
Spaarrekening

398,49
3800,95
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Bijlage: Bestaande acties, relaties en afspraken.
Acties.
In 2017 hebben wij 2 maal in Futereland een stand bemand, waarin wij onze doelstellingen en acties
publiekelijk hebben gemaakt. Dit was een groot succes. In 2018 zullen wij hier een vervolg aan geven.
Ook hebben wij het voornemen om in de zomermaanden een aantal zondagen de badgasten van
Westvoorne te voorzien van inlichtingen over het leven in en om de Noord zee.
EHBZ
1e hulp, transport en determinatie, registratie en ruimen van kadavers.
Opvangcentrum Aseal en Pieterburen
Afspraken, vergunningen en opleidingen.
Imares
Afspraken, verzamelen, registreren kadavers zeevogels voor onderzoek.
Universiteit Utrecht
Afspraken, transport naar Utrecht van gestrande zeehonden, bruinvissen en dolfijnen.
Rijkswaterstaat
Afspraken gestrande dieren groter dan 3 meter.
Dutch Shark Society
Samenwerking en voorlichting ei kapsels haaien en roggen.
KRNM
Samenwerking bij dieren in nood.
Reddingsbrigade Rockanje en Rotterdam
Samenwerking.
Dierenbescherming
Afspraken over vervoer.
Natuurmonumenten en Zuid-Hollands Landschap
Afspraken en vergunningen
IVN en KNNV
Samenwerking door lidmaatschap.
Waarnememing.nl
Afspraken over registratie strandingen.
Gemeente Westvoorne
Nog in overleg
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Port of Rotterdam(Havenbedrijf)
Afspraken (protocol) over strandingen en ruimingen
Voorlichting en educatie.
Stichting ARK (Natuur ontwikkeling)
Samenwerking door lidmaatschap.
“Op Voorne Putten”
Door medewerking van bijvoorbeeld natuuropnames t.b.v. promotie Voorne Putten.
Badhotel Rockanje
“Save haven” en overdrachtplaats SOS dolfijn bij strandingen van levende bruinvissen en dolfijnen.
Support EHBZ bij vrijlatingen.
Haringvliet
Medewerking aan natuurfilm ter promotie van de zeehonden voor strand van Westvoorne.
Uitgezonden op TV Rijnmond. Zie “The big five” in het Haringvliet.
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Bijlage Doel gekopieerd uit de statuten
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Bijlage bestuurbevoegheid en vergoedingen gekopieerd uit de
statuten
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