
IAATO-richtlijnen voor de 
observatie van robben

Algemene gedragscode voor de obser-
vatie van robben op land en ijs: 

●	 	Zorg er bij het observeren van robben voor dat u ze niet 
omringt of van elkaar scheidt. Let hier vooral op bij 
moeders en pups. Blijf aan de zijkant, waar u zichtbaar 
bent voor de dieren.

●	 	Zorg er op stranden voor dat u zich niet tussen de 
robben en de zee in begeeft, loop ‘bovenlangs’.

●	 	De aanbevolen minimumafstand tot robben aan wal is 
minstens 5 meter.

●	 	Bij sommige soorten of gedragingen moet een grotere 
afstand worden bewaard:

●	 	Houd minstens 25 meter afstand van het steekspel 
tussen mannelijke zeeolifanten. 

●	 	Pelsrobben en zeeleeuwen zijn zeer mobiel op het land 
en kunnen agressief worden (en mogelijk bijten) als u te 
dichtbij komt. Houd minstens 15 meter afstand.

●	 	Op stranden waar concentraties van zogende robben 
voorkomen, is het aan te raden om te blijven staan bij 
observaties van dieren in het wild.

Betekenis van het gedrag van robben

Robben aan land, op rotsen of op ijs zijn gevoelig voor de 
aanwezigheid van boten en mensen. Het kan een reactie 
oproepen als ze iets horen, ruiken of zien.

Wees u bewust van gedrag van robben dat erop wijst dat 
de rust van een rob verstoord is. Het gaat hierbij onder 
meer om:

●	 	een toename van alertheid of waakzaamheid, 
hoofddraaien;

●	 	verandering van lichaamshouding van liggend naar 
rechtop;

●	 	haastig vluchten voor naderende schepen, voertuigen of 
mensen;

●	 	dreiggedrag met open bek (zoals bijv. bij zeeluipaarden 
op het ijs of zeeolifanten aan land) en/of

●	 	agressieve bewegingen of schijnbewegingen in uw 
richting.
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Robben aan land en op ijs observeren

●	 	Belemmer het uitzicht van de dieren op de horizon niet 
en probeer niet uit te torenen boven robben die uit het 
water zijn. Blijf laag. Pups worden vaak alleen 
achtergelaten wanneer de moeder zich aan het voeden 
is. Ze zijn niet verlaten en moeten met rust worden 
gelaten. Raak ze niet aan.

●	 	Vermijd het uitlokken van reacties, behalve het oprichten 
van de kop.

●	 	Als een rob of een kudde robben zich richting het water 
beweegt of een groot aantal robben zich naar het water 
haast, moet u zich langzaam en voorzichtig terugtrekken. 

●	 	Let in gebieden met graskluiten op de aanwezigheid  
van dieren. Het best kan een gids met een wandelstok 
of iets dergelijks de leiding nemen.

●	 	Zeeolifanten, vooral de pups (gespeende dieren), zijn 
vaak erg leergierig en kunnen naderbij komen. Het is 
belangrijk om voorzichtig en alert te zijn wanneer u in  
de buurt bent en om contact te vermijden:

 –  Doe er alles aan om een minimumafstand van 
minimaal 5 meter te bewaren;

 –  Houd er rekening mee dat robben geïnteresseerd 
kunnen zijn in apparatuur. Beperk interactie waar 
mogelijk tot een minimum; 

 –  Als een individueel dier of een groep dieren naar u  
toe komt, trekt u zich langzaam terug;

 –  Lok geen interactie uit;

 –  Raak de pups niet aan. 


