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Zeekoet (Uria aalge) (A199) 
 
 
  
1. Status 
 
Niet in Bijlage I genoemde en geregeld voorkomende trekvogel zoals bedoeld in artikel 4.2 van de 
Vogelrichtlijn. Voor Natura 2000 relevant als niet-broedvogel.  
 
 
2. Kenschets 
 
Beschrijving 
De zeekoet (Uria aalge) is een vogel uit de familie van alken (Alcidae). Het verenkleed van deze 
vogel is zwart-wit (een zwarte rug en een witte buik). Hij lijkt daarmee sterk op de alk, maar 
onderscheidt zich door een slankere en puntigere snavel. Zeekoeten worden 38 - 46 cm groot met 
een spanwijdte van 61 - 73 cm. Net als pinguïns jagen zeekoeten onder water naar voedsel, in 
ieder geval tot 180 m en mogelijk tot 230 m. Tijdens het duiken gebruiken ze hun vleugels voor de 
voorstuwing. Zeekoeten broeden in kolonies op kliffen. De broedgebieden van de zeekoet, liggen in 
Ierland, Groot-Brittannië, Spanje, Portugal, Normandië, IJsland, Noorwegen, Zweden, Duitsland en 
Rusland. Nederland maakt geen deel uit van het broedgebied.  
 
Na het broedseizoen zwemmen zeekoetmannetjes met hun jongen vanuit de kolonies naar zee, 
waaronder het Nederlands Continentaal Plat (NCP: Exclusieve Economische Zone (EEZ) en 
territoriale wateren), om te foerageren. De jongen kunnen dan nog niet vliegen en de volwassenen 
maken van deze tijd gebruik om te ruien. 
 
De zeekoet is het gehele jaar op het NCP aanwezig en is hier de talrijkste overwinterende vogel. Ze 
komen op de hele Nederlandse Noordzee voor, maar de dichtheden langs de Nederlandse kust zijn 
lager (Figuur 1). 
 
Relatief belang binnen Europa: groot 
In Europa komen drie ondersoorten voor: Uria aalge aalge en Uria aalge albionis en Uria aalge 

hyperborea. Deze laatste komt vermoedelijk slechts sporadisch voor op het NCP.  
 
De populatie van Noord-Atlantische vogels bestaat uit verschillende deelpopulaties die op 
verschillende locaties broeden en overwinteren. Daarom is het moeilijk aan te geven wat als één 
(biogeografische) populatie wordt gezien. Hier wordt daarom uitgegaan van de Noordzee-
deelpopulatie, welke geschat wordt op 1.562.000 individuen. De belangrijkste aantallen binnen de 
Europese Unie broeden in Groot-Brittannië (zo’n 1,3 miljoen en Ierland zo’n 0,24 miljoen). De 
Britse populatie is sinds 1969/1970 meer dan verdubbeld. Buiten de Europese Unie broedt de soort 
in Europa ook in IJsland, Noorwegen, Zweden, Finland en Rusland. Alleen tijdens de broedtijd is de 
zeekoet aan land te vinden. 

 
De meest recente gegevens van aantallen "alk/zeekoeten" op het gehele NCP dateren van 2011 
(op grond van vliegtuigtellingen). De hoogste dichtheden werden oktober-november 
waargenomen: 6,34 alk/zeekoeten per vierkante kilometer, over het hele NCP. Op grond van 
scheepstellingen, waarbij alken wel van zeekoeten werden onderscheiden, kan dit cijfer worden 
gesplitst in alken en zeekoeten. Dit resulteert in een gemiddelde dichtheid van 5,14 zeekoeten per 
km2 op het NCP in deze maanden, of 293.000 zeekoeten op het gehele NCP.  
In deelgebieden hebben recentere tellingen plaatsgevonden, per schip en speciaal gericht op de 
zeekoet. Het aantal zeekoeten in het Friese Front werd in oktober/november 2012 op 12.541 
individuen geschat, maar in de zomer zijn hier nog aanzienlijk hogere aantallen aangetroffen, tot 
91.791 zeekoeten eind juli 2006. Dergelijke inventarisaties van het zeegebied rond de Bruine Bank 

Dit profiel dient gelezen, geïnterpreteerd en gebruikt te worden in combinatie met de 
leeswijzer Natura 2000 profielen versie 2014, waarin de noodzakelijke uitleg van de 
verschillende paragrafen vermeld is. 
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leverde voor de wintermaanden (november-februari) ook tienduizenden zeekoeten op, tot een 
maximum van 42.572 in januari 2012. 
 
 
3. Ecologie van de soort 
 
Leefgebied 
i. Beschrijving 

Zeekoeten zijn obligate zeevogels die zoet water, intergetijdengebieden en land mijden. Op de 
Noordzee komen zeekoeten overal voor dus de soort stelt verder weinig restricties aan zijn mariene 
leefgebied. Om te broeden moeten zeekoeten echter wel aan land komen. Hiervoor worden rond de 
Noordzee uitsluitend steile rotskusten en -eilanden benut, waar ze op kleine richeltjes, 
onbereikbaar voor de meeste predatoren, broeden. Kolonies van de ondersoort U.a. aalge bevinden 
zich in Schotland, IJsland, Noorwegen evenals langs de Oostzee kust. De ondersoort U.a. albionis 
broedt bij Zuidwest-Schotland, Ierland, Engeland en op Helgoland. U.a. hyperborea broedt hoog 
noordelijk. In Nederland komt dit habitat niet voor en broedt de soort dus ook niet.  
Vanaf de broedkolonies trekken de mannetjes zeekoeten met hun kuikens naar rustige plekken op 
zee, zoals het Friese Front, om te foerageren. De rest van het jaar verblijven ze op open zee en in 
de kustwateren. Zeekoeten komen het hele jaar voor op het NCP. 
 
Zeekoeten zijn afhankelijk van een schone zee. Specifiek voor zeevogels die veel tijd zwemmend 
op zee doorbrengen en vaak in grote groepen bijeen zijn (zoals de zeekoet) geldt dat zij zeer 
gevoelig voor olievervuiling zijn. Dit soort verontreiniging met drijvende olie, vet, of chemicaliën 
het verenkleed aantast, zorgt ervoor dat de vogels hun isolatie verliezen en sterven aan 
onderkoeling (of in het geval van zware besmeuring, doordat ze immobiel worden of stikken). Op 
het Friese Front is dit vooral in de zomer een potentieel probleem, omdat zeekoeten niet kunnen 
vliegen vanwege de rui en jongen kunnen überhaupt nog niet vliegen, en op die manier meer kans 
hebben om met de verontreiniging in contact te komen, met alle gevolgen van dien. Verder kan 
olievervuiling indirect op de vogels inwerken doordat hun prooidieren olie opnemen. Monitoring laat 
zien dat als gevolg van stringenter beleid de zee steeds schoner wordt en de sterfte door olie 
afneemt. Effecten van sterfte door bijvoorbeeld olieverontreiniging op populatieniveau zijn moeilijk 
aantoonbaar: de aantallen zeekoeten zijn rond de Noordzee sterk gegroeid, ondanks olievervuiling. 
Zoals voor alle zeevogels is vervuiling van het zeewater met giftige stoffen een bedreiging; gif 
hoopt zich via de voedselketen op en vermindert de conditie van de vogels.  
Zeekoeten zijn gevoelig voor verstoring. Ze mijden, tot op zekere hoogte, windmolenparken en ze 
vluchten of wijken uit voor naderende scheepvaart. Gebieden met veel scheepvaart zoals drukke 
scheepvaartroutes zijn daardoor vermoedelijk minder aantrekkelijk voor zeekoeten. In hoeverre de 
aantallen zeekoeten op het NCP worden gelimiteerd door competitie om ruimte met 
windmolenparken en scheepvaartroutes is echter niet bekend. 
Zeekoeten kunnen worden bijgevangen in staand want. De mate van bijvangst wordt beïnvloed 
door factoren als de eigenschappen van het net en de beviste diepte.  
 
ii. Elementen leefgebied van belang voor de soort 

• Geen verontreiniging met drijvende olie, vet, of chemicaliën aangezien deze het 
verenkleed aantast, waardoor de vogels hun isolatie verliezen en sterven aan 
onderkoeling. 

• Zeekoeten zijn gevoelig voor verstoring. In hoeverre de aantallen zeekoeten op het NCP 
worden gelimiteerd door competitie om ruimte met windmolenparken en 
scheepvaartroutes is echter niet bekend. 

• Tijdens het broedseizoen zijn zeekoeten afhankelijk van het beschikbaar zijn van voldoende 
vette prooivissen met een hoogte van maximaal ±44 mm. Buiten het broedseizoen zijn wordt 
het pallet aan prooisoorten breder. 

 
Voedsel 
Zeekoeten eten vooral rondvis, maar ook incidenteel platvis, inktvis, borstelwormen en kleine 
kreeftachtigen, die ze duikend vangen. In het broedseizoen zijn zeekoeten voedselspecialisten en 
voeren ze hun jongen in de kolonies vooral kleine haringachtigen en zandspieringen. De 
geschiktheid van deze prooivissen wordt niet zozeer bepaald door hun lengte als wel door hun 
hoogte met ±23 mm als voorkeurshoogte en ±44 mm als maximum. Nadat de kuikens de kolonie 
hebben verlaten krijgen ze op zee, op het Friese Front, ook veel kleine horsmakreel gevoerd. In het 
niet-broedseizoen wordt het palet aan prooisoorten veel breder (minimaal 25 soorten vis) en zijn 
zeekoeten in feite generalisten. Tijdens het broedseizoen zijn zeekoeten afhankelijk van het 
beschikbaar zijn van voldoende vette prooivissen. Als deze in onvoldoende mate rond de kolonies 
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beschikbaar zijn, of als het vetgehalte van de geprefereerde prooivissen tijdens het broedseizoen 
te laag is, mislukt het broedseizoen. In de winter spelen andere problemen. Hoewel zeekoeten niet 
langer afhankelijk zijn van een of enkele prooisoorten, kan langdurig stormachtig weer resulteren 
in grootschalige sterfte (zogeheten wrecks) onder de zeekoeten. 
 
 
4. Huidig voorkomen 
 
De zeekoet komt voor op het gehele NCP, vooral buiten het broedseizoen. In juni/juli is de 
gemiddelde dichtheid, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen alken en zeekoeten, op het 
NCP het laagst (Figuur 2). In augustus/september neemt de gemiddelde dichtheid alken/ 
zeekoeten toe (in deze maanden is het aandeel alken het kleinste). In de periode 
oktober/november-december/januari zijn de getallen nog hoger maar is het aandeel alken ook 
hoger. De verhouding zeekoeten : alken is dus steeds wisselend waarbij in de wintermaanden het 
laagste percentage zeekoeten wordt aangetroffen en in de zomer het hoogste. Jongen worden 
waargenomen van juli tot en met september (later in het jaar zijn jongen op zee niet meer van 
oudere vogels te onderscheiden). Na de winterpiek nemen de dichtheden geleidelijk af tot in juni-
juli. In de late winter (februari-maart) blijven er slechts kleine aantallen in de noordelijke helft van 
de EEZ terwijl grote aantallen in de zuidelijke helft voorkomen, met hoge dichtheden tot in de 
Belgische wateren.  
 
 

Figuur 1. Verspreidingskaart alk/zeekoet gedurende het jaar. Hier is geen onderscheid gemaakt 

tussen zeekoeten en alken. Deze kaarten dienen ter illustratie van het algemene patroon: hoge 

dichtheden in de winter, lage dichtheden in de zomer. 
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Trends en ontwikkelingen 
In de periode 1991-2005 was de trend van de alk/zeekoet op het NCP licht positief (Figuur 3). Na 
2005 is de trend stabiel. De toenames zijn niet statistisch significant. 
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Figuur 2. Gemiddelde voorspelde dichtheid (lijn) en minimum/maximum voorspelde 

dichtheid (grijs vlak) in 2006-2011 van de alk/zeekoet op het Nederlands 

Continentaal Plat (NCP). Dit figuur dient ter illustratie van het algemene patroon: 

hoge dichtheden in de winter, lage dichtheden in de zomer. 

 
 
 

 
Figuur 3. Trend en 95% betrouwbaarheidsinterval van de alk/zeekoet op het Nederlands 

Continentaal Plat (NCP) in 1992-2011.  
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5. Landelijke instandhoudingsdoelstelling 
Behoud omvang en behoud kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 
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