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The Dutch Caribbean Nature 
Alliance is a regional network of 
protected areas set up to help 
and assist the park management 
organisations on the islands of 
Aruba, Bonaire, Curacao, Saba, St 
Eustatius and St Maarten to better 
safeguard our unique natural world 
and to promote sustainable nature 
management.

Conservation handbook

This handbook is the result of a partnership between the Dutch 
Caribbean Nature Alliance, Sea Turtle Conservation Bonaire and 
the Wider Caribbean Sea Turtle Conservation Network. The first 
of a series based on the WIDECAST book, ".....," this handbook has 
been customized for use in high school classrooms on the Dutch 
Caribbean islands. 

Sea Turtle Conservation Bonaire (STCB) is a non-governmental, 
non-profit research and conservation organization that has been 
protecting sea turtles since 1991. STCB's mission is to ensure 
the protection and recovery of Bonaire’s sea turtle populations 
throughout their range
 
WIDECAST is a regional network working together to realize a future 
where all inhabitants of the Wider Caribbean Region, human and sea 
turtle alike, can live together in balance.
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LES 1. DE ONTMOETING

De ontmoeting
Het is avond. Max de hond loopt over het strand. 
Hij is al twee dagen de weg kwijt. Zijn baasje is 
verhuisd naar een ander deel van het eiland maar 
hij wilde niet mee. De avond na de verhuizing 
begon hij zijn baasje toch wel heel erg te missen en 
ging hij op zoek. Maar nu is hij de weg kwijt. Hij 
slentert over het strand. Hier kwam hij heel vaak 
met zijn baasje naartoe. Af en toe gaat hij liggen. 
Doodmoe is hij en ook een beetje verdrietig.  Hij 
heeft een vreselijke honger, maar bovenal een 
verschrikkelijke dorst. 
Plotseling staat hij stil. Wat is dat? Het water 
beweegt! Maar het is niet de normale beweging 
van de golven. Doodstil blijft Max naar het water 
kijken. En dan ……… ziet hij een vreemd beest 
uit het water komen. Max durft niet dichterbij te 
komen. Hij kijkt hoe het beest langzaam het strand 
opkomt. Wat ziet dat er toch vreemd uit! denkt 
Max. Wat een rare kop! En wat een rare poten! 
Hij wordt nu toch wel nieuwsgierig en sluipt naar 
het beest toe. De schildpad – want dat is het rare 
beest - schrikt heel erg bij het zien van dat grote 
dier dat opeens naar haar toekomt. Ze weet niet 
wat ze moet doen. Terug naar zee ……… of toch 
verder het strand opgaan. Ze doet alsof ze Max niet 
gezien heeft en kruipt verder. 
Max gaat nu vlak voor haar staan. ‘He! Wie ben 
jij?’ vraagt Max. De schildpad twijfelt of zij zal 
antwoorden. Maar dan zegt ze: “Ik ben Johanna 
de schildpad.  En wie ben jij?” “Ik ben Max”  
antwoordt de hond. Waar kom jij vandaan?  Ik heb 
jou nog nooit op het strand gezien gaat hij verder. 
Dat klopt zegt Johanna, ik kom slechts een keer 
per twee jaar naar het strand. Dat begrijp ik niet 
zegt Max. Zo moeilijk is het heus niet hoor zegt 
Johanna. Ik ben een zeeschildpad. Het grootste 
deel van mijn leven zwem ik in zee rond. Als je 
wil vertel ik je met alle plezier iets over ons. Dan 
begrijp je het na mijn verhaal zeker wel. Graag! 
antwoordt Max.  En Johanna begint te vertellen.

Vroeger en nu
Miljoenen jaren geleden waren er al schildpadden. 
Eerst waren er alleen schildpadden die op het land 
leefden, maar later gingen sommige schildpadden 
in de zee leven. Ik ben zo’n zeeschildpad. 
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Zeeschildpadden  behoren net als jij tot het 
Dierenrijk. Wij behoren tot de orde Testudines  
en de klasse van de reptielen. Samen met de 
zeesauriërs leefden wij in zee. De zeesauriërs zijn 
familie van de dinosauriërs. Ongeveer 65 miljoen 
jaar geleden verdwenen de dinosauriërs van de 
aarde. Gelukkig hebben de zeeschildpadden het 
overleefd en zijn wij er nog steeds.
          
Reptielen
Reptielen dus mijn voorouders gaat Johanna 
verder kun je herkennen aan bepaalde kenmerken. 
Wij zijn koudbloedig dat wil zeggen dat wij de 
warmte van buiten nodig hebben om onszelf  op 
temperatuur te houden. Ook  leggen we eieren 
waaruit onze kinderen geboren worden. Onze huid 
is gemaakt van schubben. Bij schildpadden zijn 
die schubben van hoorn met daaronder een laag 
van bot. Die twee lagen samen vormen ons schild. 
Schildpadden ademen door longen.
 
Bouw van een schildpad
Maar jij hebt ook een heel ander lichaam zegt Max. 
Kun jij mij daar meer over vertellen? Natuurlijk 
zegt Johanna. Een zeeschildpad bestaat uit: een 
rugpantser (carapax), buikpantser (plaston) en een 
beenpantser. Het beenpantser is weer een deel is 
van het skelet. 
Het skelet is meestal bedekt met hoornplaten. 
Het zijn zoals ik hiervoor vertelde een soort grote 
schubben. Hoorn is een stof waar je nagels van 
gemaakt zijn.
Ik  kan mijn kop niet onder mijn schild  
terugtrekken, zoals bij sommige andere 
schildpadden vertelt Johanna verder. De kop van 
een schildpad is meestal stomp en hoekig. De 
kaken bestaan uit twee randen van hoornplaten, 
die wij  gebruiken  als messen. We hebben geen 
tanden. Wel een scherpe rand; net een snavel. 
De verschillende soorten zeeschildpadden leven 
van verschillende soorten voedsel. Aan de bek is dit 
te zien. De groene zeeschildpad heeft als enige een 
gekartelde onderkaak om zeegras mee af te snijden. 
Onder water zie ik veel beter dan erboven.
Bij sommige soorten heeft het mannetje een veel 
langere staart dan het vrouwtje. 
Het mannetje heeft een lange duimnagel 
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op zijn voorpoten om het rugschild van het 
vrouwtje tijdens de paring mee vast te grijpen. 
Bij vrouwelijke zeeschildpadden is de nagel wel 
aanwezig maar een stuk kleiner. 
Ik heb flippers in plaats van poten met klauwen. 
Mijn rugschild is platter en lichter dan bij gewone 
schildpadden. Door mijn platte schild kan ik erg 
goed en snel zwemmen. Wij zeeschildpadden 
kunnen lang onder water blijven, wel een half uur! 
Als we rustig blijven, kunnen we zelfs een paar 
uur zonder te ademen op de bodem stilliggen. 
Sommige zeeschildpadden overwinteren zelfs op de 
zeebodem! 
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Johanna vertelt verder

Les 2.
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LES 2. JOHANNA VERTELT VERDER.

Soorten schildpadden
We zijn niet allemaal hetzelfde, vervolgt Johanna 
haar verhaal. Er zijn zeven verschillende soorten 
zeeschildpadden. Die zijn:

•  Groene zeeschildpad 
•  Lederschildpad 
•  Karetschildpad 
•  Dikkopschildpad 
•  Platrug zeeschildpad 
•  Warana’s 
•  Kemps zeeschildpadden

De Groene zeeschildpad (Chelonia mydas)
De groene zeeschildpad leeft in gebieden in de 
Middellandse Zee, de Indische Oceaan, De Rode 
Zee, de Stille Oceaan en de Atlantische Oceaan. 
Hij wordt ook soepschildpad genoemd, omdat 
de mensen soep van hem maken. Hij wordt 

ongeveer 100-125 cm lang.  
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De Lederschildpad (Dermochelys coriacea)
De lichaamstemperatuur van de lederschildpad 
kan hoger zijn dan die van het zeewater. Hij 
leeft voornamelijk in de buurt van Canada, 
IJsland, Noorwegen, Nieuw Zeeland en Chili. 
Koude gebieden dus. Lederschildpadden zijn 
wel eens gezien in de buurt van ijsbergen. Het 
grappige is dat ze hun eieren alleen maar in 
tropische gebieden leggen. De lederschildpad is 
de grootste zeeschildpaddensoort, hij kan wel 2 
meter lang en 800 kg zwaar worden.  Zijn schild, 
kop en flippers zijn zwart en vaak wit gestippeld. 
Anders dan de meeste zeeschildpadden heeft hij 

geen klauwen op zijn voorpoten. 

De Karetschildpad (Eretmochelys imbricata)
Karetschildpadden komen voor in tropische 
maar ook subtropische gebieden. Ze leven vooral 
bij koraalriffen. Grote groepen komen voor in 
Mexico, Caribisch gebied, Indonesië, Australië, 
en de Seychellen. Kleinere groepen komen voor 
in Madagaskar, Guyana’s en de Rode Zee. De 
karetschildpad eet vooral spon-zen, maar ook 
kwallen en kleine zeedieren die in zijn leefgebied 
voorkomen. Hij wordt ongeveer 75-95 cm groot 
en 40-80 kilogram zwaar. 

De Dikkopschildpad (Caretta caretta) 
Je vindt de dikkopschildpad  in de Indische 
Oceaan, de Atlantische Oceaan en de Stille 
Oceaan. De grootste nestelende groepen 
dikkopschildpadden vind je bij de VS. Ze 
hebben nog veel meer nestelgebieden.
Dikkopschildpadden zijn grote zeeschildpadden 
die 110 cm groot en 160 kg zwaar kunnen 
worden. 



L e e r l i n g e n b o e k 10“Zeeschildpadden”

LES 2. JOHANNA VERTELT VERDER.

De Platrug zeeschildpad (Natator depressus) 
Platrug zeeschildpadden hebben een klein 
leefgebied. Ze eten en leven aan de noordkust 
van Australië, Nieuw Zeeland en Papua Nieuw 
Guinea. Nesten doen ze bijna altijd aan de 
kusten van Australië. Platrug zeeschildpadden 
zijn niet zulke grote zeeschildpadden. Ze lijken 
op de groene zeeschildpad. Het schild is erg dun 
en kwetsbaar. Zijn rugschild is plat. De randen 
van het schild zijn omhoog gekruld. Hij wordt 
ongeveer 75-95 cm lang. 

De Warana (Lepidochelys olivacea)
Warana’s komen voor over de hele wereld. 
Mexico, Costa Rica en India zijn de belangrijkste 
leefgebieden. Het kan heel mooi zijn om 
Warana’s te zien nestelen. Want ze komen soms 
met duizenden het strand op. Deze soort wordt 
ook wel de Olive Ridley dwergzeeschildpad 
genoemd. Hij is erg klein, maar toch niet zo 
klein als de Kemps zeeschildpad. Hij wordt zo’n 
70 cm lang.  

De Kemps zeeschildpad (Lepidochelys kempii)
Kemps schildpadden lijken op Warana’s. 
Maar hij is kleiner (tot 70 cm) en ook nog 
de zeldzaamste zeeschildpaddensoort. Zijn 
grootste kenmerk is zijn brede schild. Hij heeft 
een klein leefgebied, dat zich verspreid tot de 
Golf van Mexico en de oostkant van de VS. 
Het belangrijkste nestgebied is het strand van 
Rancho Nuevo in Mexico. Veruit alle Kemps 
schildpadden leggen hun eieren op dit strand. 
Hij wordt zo’n 60-70 cm lang. 
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Maak hier een tekening van een zeeschidpad

Voedsel
Ik vind het erg leerzaam wat je me allemaal vertelt, 
zegt Max. Even was hij vergeten dat hij honger had. 
Maar dat kriebelgevoel in zijn buik kwam weer 
opzetten. Was hij nu maar bij zijn baasje. Dan had 
hij zijn buikje reeds lang rond gegeten. En lag hij 
nu heerlijk te slapen.
Eet jij ook brokken net als ik? vraagt hij aan 
Johanna. Johanna begint keihard te lachen. 
Natuurlijk niet! antwoordt zij. Ik ben toch anders 
dan jij. Wat eet jij dan? Ik ben toch benieuwd, 
zegt Max. Ik ben een karetschildpad, antwoordt 
Johanna. Ik eet graag sponzen. Dat zijn zeedieren 
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die veel op koraalriffen zitten. De lederschildpad 
duikt liever naar diep water om kwallen te zoeken. 
Dikkopschildpadden eten graag krabben, maar 
ook andere schelpdieren. Ze hebben sterke 
kaken waarmee ze de hardste schelpen kunnen 
kraken. Platrug zeeschildpadden eten vooral 
zeekomkommers, sponzen, algen, inktvissen, zacht 
koraal en kwallen. Warana’s eten vooral garnalen, 
krabben en slakken. Kemps schildpadden eten 
vooral dierlijk voedsel, zoals mosselen, garnalen en 
slakken. 
De Groene zeeschildpad is de enige die geen vlees 
eet. Hij eet onder andere zeegras en algen.
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Max krijgt nog veel meer informatie

Les 3.
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LES 3. MAX KRIJGT NOG VEEL MEER INFORMATIE

Verliefdheid
Ben jij weleens verliefd geweest? vraagt Johanna 
aan Max. Ja, antwoordt hij. Heel vaak. In de buurt 
waar ik woonde heb ik een vriendinnetje. Daar 
speel ik vaak mee. En heb jij dan  kinderen? gaat 
Johanna verder. Ja natuurlijk! reageert Max. Ik 
geloof dat ik er wel tien heb, antwoordt Max trots. 
Hahaha, lacht Johanna. Waarom lach je nou? 
vraagt Max. Tien kinderen! zegt Johanna. Ik heb 
er wel duizend rondzwemmen. Duizend??? Vol 
verbazing valt de bek van Max open. Hoe dan? 
Waar laat je al die kinderen dan? Ik heb in mijn 
buik heel veel eieren zitten. Die leg ik dan en daar 
komen allemaal kleine schildpadden uit. Oh, is de 
reactie van Max. Mijn vriendinnetje kan niet meer 
dan acht kinderen tegelijk krijgen. En ze zitten niet 
in eieren, maar worden levend geboren. Vertel eens 
hoe het er bij jullie aan toe gaat, vraagt Max aan 
Johanna. Ok, daar gaan we dan.

Voortplanting
Zeeschildpadden paren in open zee. Het 
paarseizoen loopt afhankelijk van de soort van 
maart tot oktober. Het paren, ook wel copulatie 
genoemd, kan uren duren. Het vrouwtje paart 
soms in een korte periode met verscheidene 
mannetjes en slaat het sperma op. 

Om hun eieren te leggen gaan schildpadden altijd 
terug naar het strand waar ze geboren zijn, ook al 
is dat duizenden kilometers uit de buurt waar ze op 
dat moment zijn. 
Als het donker is, kruipen wij vrouwtjes aan land. 
Dat is voor een schildpad zwaar en gevaarlijk. Het 
kost ons namelijk heel veel moeite om te lopen. 
Wij hebben geen poten zoals jij. Dus kan ik mij niet 
gauw uit de voeten maken als er gevaar dreigt. 
Als ze eenmaal een plek heeft gevonden die zij goed 
vindt begint ze een kuil te graven. Dat doet ze  met 
haar flipper-achtige achterpoten.  
Als de kuil diep genoeg is legt ze daarin tussen de 
100 en 200 eieren. 
Daarna gooit ze de kuil weer dicht. Sommige 
zeeschildpadden stampen het zand waarmee de 
eitjes zijn afgedekt nog een beetje aan door er 
met de onderkant van hun schild op heen en weer 
te bewegen. Dan valt het nest minder op. Als zij 
daarmee klaar is kruipt ze terug naar zee. 
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En de eieren dan? 
vraagt Max. Blijf jij 
dan niet bij je eieren 
zitten? Nee hoor 
antwoordt Johanna. 
Als ik eenmaal mijn 
eieren heb gelegd is 
mijn taak voorbij. 
Dan zwem ik weer 

weg. Nou zeg, reageert Max. Dat vind ik maar een 
rare bedoening hoor. Mijn vriendin blijft zeker zes 
weken haar puppy’s melk geven. En dan worden 
ze door de mensen weggehaald. Die arme kleintjes 
van jou! Moeten ze zonder hun ouders verder! Dat 
valt wel mee hoor zegt Johanna. 

Jonge schildpadden
De eitjes zien eruit als zachte pingpongballetjes.  
De zon broedt in 55 tot 75 dagen de eieren uit. 
Met een speciale eitand kan het schildpadje de 
eierschaal openbreken. Kort daarna breekt de 
eitand af.  De schildpadjes komen ’s nachts uit 
hun eieren. Dan moeten ze nog uit de kuil komen. 
De onderste zeeschildpadjes duwen de bovenste 
omhoog. Op een gegeven moment komt het zand 
bovenin in beweging. Ze zijn eruit! 
De warmte van het nest bepaalt of er jongetjes 
of meisjes uit de eieren komen. Is het erg warm, 
dan komen er meer schildpadmeisjes. Bij lagere 
temperaturen komen er meer jongetjes uit het nest. 

En als alles normaal is – dus niet te koud en niet te 
warm -  dan komen er ongeveer evenveel jongetjes 
als meisjes uit. Een jonge schildpad wordt ook wel 
een hatchling genoemd. Als ze uit het ei komen 
kruipen ze meteen in de richting van de zee. 
Degene die dat halen, leven de eerste jaren van 
kleine zeedieren. Zelf zijn ze ook voedsel voor 
andere zeedieren en voor vogels. Daarom worden 
er van elke duizend kleine zeeschildpadjes maar 
een paar volwassen.
De eerste dagen kunnen de hatchlings nog niet 
duiken. Zij drijven en zwemmen aan het oppervlak. 
Gedurende het eerste jaar of langer houden zij zich 
op in open zee. 
De hatchlings van de groene zeeschildpad zijn van 
boven donkergrijs gekleurd en van onder wit, die 
van de karetschildpad en de dikkop zeeschildpad 
zijn meer bruinover het hele lichaam, maar 
aan de benedenzijde iets lichter van kleur. Dit 
kleurpatroon noemt men “countershading”. 
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Soms houdt men bij de programma’s waarbij de 
schildpadden op het strand beschermd worden, 
een deel van de hatchlings achter en kweekt deze 
op totdat ze groot genoeg zijn en veel minder 
kwetsbaar zijn voor hun natuurlijke vijanden. 
De jonge dieren worden dan in de kustwateren 
losgelaten. De dieren slaan de fase in open zee dan 
geheel over. Dit noemt men “headstarting”, dat 
wil zeggen dat de dieren een voorsprong geven. 
De vraag blijft of ze zich daarna voldoende aan het 
leven in het wild kunnen aanpassen en of ze zoals 
de anderen later terug kunnen keren naar hun 
geboortestrand.
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Gevaren en bedreigingen in 
het leven van een schildpad

Les 4.
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Natuurlijke vijanden
Een zeeschildpad loopt het meest gevaar tijdens de 
periode in het ei en als ze net uit het ei komen, gaat 
Johanna verder. Verschillende dieren zoals vogels, 
honden, krabben en ratten zijn dol op de eieren en 
op de jonge schildpadjes. 
Eenmaal in zee, worden er door roofvissen ook 
heel veel opgegeten. Hoe langer de hatchling het 
overleeft en ouder wordt, stijgen zijn kansen om in 
leven te blijven. 
De volwassen zeeschildpadden kunnen door haaien 
en tandwalvissen (zoals orca’s) opgegeten  worden. 
De tijgerhaai is dol op schildpadden. De tanden 
van deze haai hebben een kartelrand waarmee ze 
het schild van zelfs hele grote schildpadden kunnen 
opensnijden. 
Zeeschildpadden kunnen hun flippers niet geheel 
intrekken dus drukken zij bij gevaar hun flippers 
tegen het lichaam. Je ziet wel eens zeeschildpadden 
die een flipper of delen van een flipper missen, die 
zijn dan afgebeten door een vijand. 

Grootste vijand
De grootste vijand van de schildpad is echter de 
mens. Mensen gaan steeds vaker op vakantie. Ze 
willen dan lekker aan het strand liggen. Bijna alle 
zeeschildpadden worden met uitsterven bedreigd 
omdat mensen de stranden gebruiken waar de 
schildpadden normaal hun eieren leggen. 
Elk jaar weer verschijnen er reusachtige hotels en 
appartementencomplexen op of in de buurt van het 
strand. Steeds meer mensen bouwen ook hun huis 
aan het strand. Het gevolg is dat wij dan niet meer 
op het strand kunnen of durven te komen. 

Johanna is nu zelf erg enthousiast om Max alles 
te vertellen dat ze weet. Ook Max is ondertussen 
helemaal vergeten dat hij honger had. Ademloos 
ligt hij naar haar te luisteren.

LES 4. GEVAREN EN BEDREIGINGEN IN HET LEVEN VAN 
EEN SCHILDPAD
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Ziektes
Zeeschildpadden kunnen met vele gezondheids-
problemen te maken  krijgen. Bacterien en 
parasieten en een eencellig organisme dat 
ze Ciguatera noemen kunnen de oorzaak 
zijn van allerlei ziekten.  Ook de stijgende 
watertemperaturen en vervuiling veroorzaken 
ziekten. Maar er is een steeds groter aantal 
zeeschildpadden met fibropapillomas. Dit zijn 
gezwellen die op een soort kanker lijken. Het 
immuunsysteem van de dieren wordt aangetast. 
Op sommige plaatsen heeft 70-90% van de 
zeeschildpadden deze ziekte. 

Vernietiging van het leefgebied
Steeds meer mensen brengen hun vakantie 
graag door aan een warm strand. Als dat een 
legstrand is, levert dat al snel problemen op voor 
zeeschildpadden. En voor de jonge zeeschildpadjes. 

Ook de garnalenvisserij brengt veel schade toe aan 
de zeeschildpaddenpopulatie. Ze  raken vast  in de 
garnalennetten en kunnen geen kant meer op. Ze 
verdrinken dan. 
Een aantal jaren geleden bijvoorbeeld waren er 
nog minstens 40.000 Kemps zeeschildpadden in 
Mexico. Tegenwoordig zijn  het er nog geen 500. 
Dat komt niet alleen omdat de bevolking daar de 
eieren raapt, maar ook omdat ze in de visnetten 
vast komen te zitten. 
Beschermers van de zeeschildpadden  beschermen 
de kustgebieden die door de schildpadden 
worden gebruik als legstranden. Deze stranden 
worden bewaakt en afgezet tijdens de legperiodes. 
Hotels en huiseigenaren aan de kust worden 
verzocht om hun lichten ’s avonds te dimmen 
om de schildpadden tijdens het uitkomen niet te 
desoriënteren. Ze raken dan niet in de war door het 
vele kunstlicht. 
Vissers gebruiken nu speciale haken en netten die 
minder gevaarlijk zijn voor zeeschildpadden. 

LES 4. GEVAREN EN BEDREIGINGEN IN HET LEVEN VAN 
EEN SCHILDPAD
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Consumptie van zeeschildpaddenvlees en 
eieren
De belangrijke oorzaken van de afname van het 
aantal zeeschildpadden is omdat er op de dieren 
gejaagd wordt en de eieren worden geraapt.  
Zeeschildpadden worden gevangen voor hun 
schild, vlees, olie en huid. De groene zeeschildpad 
heeft zijn naam en bijnaam “soepschildpad” zelfs 
gekregen door zijn groene lichaamsvet dat gebruikt 
werd in schildpadsoep. Ook worden van vrijwel 
alle soorten zeeschildpadden de eieren uitgegraven 
voor om ze op te eten. Soms als lekkernij, maar in 
sommige landen zelfs omdat mensen denken dat 
het een stimulerende werking heeft. 

Internationale 
handel
Nog steeds is er 
wereldwijd veel vraag 
naar producten van 
zeeschildpadden, 
zoals het schild van 
de karetschildpad, 
het vet van de groene 
zeeschildpad en het 
leer van de warana. 
In de koloniale tijden 
was vooral Europa 
een grote afnemer van 
zeeschildpadproducten. 
Tegenwoordig 
is de handel in 
zeeschildpadproducten 
gelukkig in veel landen 
verboden. Toch wordt 
er -vaak illegaal- nog 
veel in zeeschildpadden 
gehandeld. Van 
het schild van de 
karetschildpad worden 
bijvoorbeeld sieraden en 
souvenirs gemaakt. Handel 
blijft daarmee een
belangrijke bedreiging 
voor zeeschildpadden. 

Nesten worden vaak 
- per ongeluk - kapot 
gemaakt
door bijvoorbeeld 
parasols van 
badgasten. Bij veel 
stranden is het door 
het toenemende 

toerisme zo druk geworden dat zeeschildpadden 
er niet meer durven te komen. Bebouwing, 
lawaai en licht schrikken de dieren af. Lichten 
van hotels en auto’s bij het legstrand brengen de 
pas uitgekomen zeeschildpadjes in de war. Die 
verwarren de lichten met het maanlicht boven zee 
en kunnen de weg naar het water niet meer vinden. 
Belangrijke voedselgebieden zoals koraalriffen en 
zeegrasvelden lopen gevaar door vernietigende 
vismethoden, vervuiling, massatoerisme en 
klimaatverandering. 

LES 4. GEVAREN EN BEDREIGINGEN IN HET LEVEN VAN 
EEN SCHILDPAD
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Verdrinking in netten
Zeeschildpadden raken vaak onbedoeld verstrikt 
in visnetten. Hierdoor kunnen ze geen adem meer 
halen en verdrinken ze. Wereldwijd komen jaarlijks 
honderdduizenden zeeschildpadden om door 
verstrikking in netten van garnalenvissers, gewone 
visnetten en ‘longlines’; lange lijnen met haken die 
gebruikt worden bij bijvoorbeeld tonijnvisserij. En 
er komen steeds meer grote visnetten bij. 

Vervuiling van de stranden en de zee
De zee kan vervuild raken door olie en afval. 
Koraalriffen en zeegrasvelden kunnen op die 
manier beschadigd raken. Afval zoals plastic 
zakken en flessen zijn ook heel erg gevaarlijk. Veel 
zeeschildpadden stikken in plastic zakken doordat 
ze denken dat het kwallen zijn. De legstranden 
liggen vaak ook vol met afval. Dat maakt het 
moeilijk voor het vrouwtje om een plek te zoeken 
om haar eieren te leggen. Ook voor de kleintjes 
wordt het dan weer moeilijk om tussen het afval de 
weg naar de zee te vinden. 

LES 4. GEVAREN EN BEDREIGINGEN IN HET LEVEN VAN 
EEN SCHILDPAD

Aanvaringen met boten
Hoewel alle zeeschildpadden (op de lederschildpad 
na) harde schilden hebben, zijn ze niet bestand 
tegen aanvaringen met boten. Door botsingen met 
scheepsrompen of propellers komen veel dieren 
om het leven. Zeeschildpadden die dicht aan de 
oppervlakte blijven, om te zonnen, te paren of te 
ademen, lopen een groot gevaar om met schepen in 
botsing te komen. 

Klimaatsverandering
Klimaatverandering en de opwarming 
van de aarde brengen grote gevaren voor 
zeeschildpadden met zich mee. Bij een hogere 
temperatuur van de nesten stijgt het percentage 
vrouwtjes dat wordt geboren, waardoor het 
natuurlijk evenwicht kan worden verstoord. 
Ook zou een groter aantal tropische stormen 
nog meer schade toebrengen aan de nesten van 
zeeschildpadden. Verder brengt de stijgende 
zeespiegel de legstranden in gevaar.

De schildpad is dus eigenlijk een heel belangrijk 
dier zegt Max. Ja antwoordt Johanna. Niet voor 
niks zwemmen wij al miljoenen jaren rond. 
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Waarom is de schildpad zo 
belangrijk?

Les 5.
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Culturele en emotionele waarde
De zeeschildpad wordt  in sommige landen 
verband gebracht met kracht, hoge ouderdom, 
vruchtbaarheid en bescherming tegen kwaad. 
Bij diverse volkeren speelt de zeeschildpad een 
culturele en religieuze rol. De Seri Indianen  van 
Mexico geloven dat de wereld begon op de rug van 
een gigantische lederschildpad. In India wordt de 
schildpad gezien als de tweede reïncarnatie van de 
machtige god Vishnu. Ook in de Maya cultuur werd 
de zeeschildpad vereerd.

Wat kunnen we doen om de zeeschildpad te 
beschermen?
We kunnen voorkomen dat schildpadden in visser-
snetten vast blijven zitten en dan verdrinken.  Als 
vissers netten gebruiken met speciale luikjes erin, 
kunnen de zeeschildpadden hieruit ontsnappen. 
Deze luikjes zijn niet eens zo duur. 
Versleten netten mogen  niet zomaar in de zee 
weggeworpen worden. 
Allerlei organisaties proberen de belangrijkste leg-
stranden tot beschermde reservaten te verklaren. 
Dan mag er daar niet gejaagd worden op schild-
padden.  
Nestgebieden kun je beschermen door bijvoorbeeld 
zandwinning te verbieden, geen auto’s toe te laten, 
de hoeveelheid licht te verminderen, obstakels weg 
te halen en nesten te beschermen. 

Belang van de zeeschildpad

Ecologische waarde
Zeeschildpadden hebben een belangrijke rol in 
de zeeën en oceanen over de hele wereld. De 
karetschildpad helpt bijvoorbeeld koraalriffen 
gezond te houden door sponzen te eten. Groene 
zeeschildpadden houden veel van zeegras en 
helpen het zeegrasbedden kort te houden. En 
gezonde koraalriffen en zeegrasbedden zijn weer 
belangrijk voor vele andere soorten zeeleven, 
waaronder veel vissen die door mensen worden 
gegeten. De lederschildpad eet vooral kwallen en 
gaat daarom kwallenplagen tegen. Dat is niet alleen 
fijn voor mensen, maar ook voor de visstand omdat 
kwallen weer visjes en vislarven eten. 

Economische waarde
Mensen vangen al eeuwen zeeschildpadden. Dit 
brengt de diersoort echter in gevaar. Voor sommige 
mensen zijn zeeschildpaddenvlees en eieren een 
belangrijk deel van hun voeding. Ook heeft het eten 
van eieren, vlees en bloed van de zeeschildpadden 
een rituele betekenis.
De laatste jaren worden levende zeeschildpadden 
steeds belangrijker voor het inkomen van mensen 
die bij zeeschildpadden in de buurt leven. Steeds 
meer toeristen willen namelijk zeeschildpadden 
zien. En ecotoerisme is een bron van inkomsten, 
bijvoorbeeld door overnachtingen van toeristen. 
Zo betalen toeristen voor een ‘Turtle Watch’ op het 
strand. Ook onderzoek naar zeeschildpadden en 
educatie brengt werkgelegenheid met zich mee. 

LES 5. WAAROM IS DE SCHILDPAD ZO BELANGRIJK?
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LES 5. WAAROM IS DE SCHILDPAD ZO BELANGRIJK?

En ook aan de handel kan iets gedaan worden. Het 
CITES-verdrag (Convention on International Trade 
in Endangered Species of Wild Flora and Fauna) 
helpt de zeeschildpadden. In dit verdrag staan 
afspraken van  meer dan 160 landen over de inter-
nationale handel in bedreigde dieren en planten. 
Voor zeeschildpadden betekent dit dat al deze lan-
den hebben afgesproken geen internationale com-
merciële handel in zeeschildpadden en producten 
meer toe te staan.
Ook voorlichting spelt een belangrijke rol in de 
strijd tegen handel in zeeschildpadden. Het is ver-
boden voor toeristen om producten of souvenirs 
van zeeschildpadden mee te nemen naar hun land.
Nu wil ik je nog een paar feiten vertellen over ons 
vervolgt Johanna. En dan heb ik denk ik alles wel 
verteld.
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Belangrijke feiten en cijfers

Les 6.
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Feiten en cijfers
Van schildpadden wordt verteld dat ze erg 
langzaam zijn. Maar dat geldt niet voor een 
zwemmende zeeschildpad. Met zijn platte schild 
glijdt hij makkelijk door het water. Met zijn 
lange voorpoten die aan het uiteinde een soort 
roeispanen hebben, kan hij veel kracht zetten. 
Daardoor haalt een zeeschildpad bij het zwemmen 
een snelheid van 35 kilometer per uur.  Dat maakt 
hem tot het snelste reptiel. 
Zeeschildpadden zien beter onder dan boven water 
en zwemmen ook het liefst onder de oppervlakte. 
Dat kunnen ze zonder enige moeite wel een half 
uur volhouden. Dan moeten ze naar boven om te 
ademen. Als ze het rustig aan doen, kunnen ze een 
paar uur op de bodem van de zee blijven liggen. 
Sommige zeeschildpadden doen daar zelfs een 
winterslaap.

De zwaarste zeeschildpad die tot nu toe gevonden 
is woog 961 kilo. Ze kunnen meer dan 100 jaar oud 
worden. 
Sommige zeeschildpadden zwemmen meer dan 
10.000 kilometer naar hun geboortestrand om hun 
eitjes te leggen. Bijvoorbeeld de dikkopschildpad 
Gemiddeld leggen zeeschildpadden tussen de 100 
en 200 eieren per keer. Er zijn wel eens 242 geteld 
bij een karetschildpad. 

Er zijn zeeschildpadden die honderden meters diep 
kunnen duiken. Lederschildpadden kunnen soms 
meer dan een kilometer diep duiken.
Zeeschildpadden brengen slechts 3-6% van hun 
leven aan het wateroppervlak door.
De groene zeeschildpad kan in het wild 80 jaar tijd 
nodig hebben voordat zij eieren gaat leggen, de 
dikkop zeeschilpad tussen 13 tot 20 jaar.
 Als zeeschildpadden eieren leggen moeten ze ‘hu-
ilen’ omdat ze tijdens het leggen vocht maken waar 
zout in zit, en dit via hun ogen kwijt raken, want ze 
kunnen niet zweten. 
De temperatuur in het nest bepaalt of het een man-
netje of een vrouwtje wordt. Is het warmer dan 30 
graden, wordt het een vrouwtje. Als het kouder is 
dan 28 graden, wordt het een mannetje.
Zeeschildpadden blijven hun hele leven door-
groeien. 

Nou Max, dat was alles wat ik te vertellen had 
over mij en mijn familieleden. Maar nu moet 
ik opschieten. Ik moet nog een nest graven en 
mijn eieren leggen zegt Johanna. Mag ik met je 
meelopen? Vraagt Max. Dat lijkt me niet zo’n 
goed idee. Je hebt nog altijd heel erg honger. En 
als ik straks weg ben kan je dus zo mijn hele nest 
uitgraven en mijn eieren opeten. Ik ga nu maar. 
Tot ziens! Het was fijn om kennis met je te hebben 
gemaakt zegt Max. Ik ga maar weer verder op zoek 
naar mijn baasje. Tot ziens!

LES 6. BELANGRIJKE FEITEN EN CIJFERS
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TEKENRUIMTE
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Nature parks of the 
Dutch Caribbean

Aruba
Fundacion Parke
Nacional Arikok
San Fuego 71
Santa Cruz. Aruba
tel: +297-992-9376
www.arubanationalpark.org
 
Bonaire
STINAPA Bonaire
Barcadera, Bonaire
tel: +599-717-8444
www.stinapa.org

Curaçao
CARMABI
Piscadera Baai, Curaçao
tel: +599-9-462-4242
www.carmabi.org

Saba
Saba Conservation
Foundation
Fort Bay, Saba
tel: +599-416-3295
www.sabapark.org

St Eustatius
STENAPA
Gallows Bay, Statia
tel: +599-318-2884
www.statiapark.org

St Maarten
Nature Foundation
St Maarten
Wellsberg Street 1-A
Unit 25-26,
Fishermans Wharf Complex
Cole Bay, St Maarten
tel: +599-544-4267
www.naturefoundationsxm.org

DCNA’S activities are funded 
through the support of the 
Dutch Postcode Lottery and 
the Dutch Ministry of the 
Interior (BZK).
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