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VEEL  BRU INV ISSEN  VOOR NEDERLANDSE  KUST    
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Afgelopen weekend kreeg SOS Doflijn een bericht van enthousiaste vakantiegangers op Terschelling. Tijdens de over-
tocht op weg naar het eiland die dag hadden ze op drie verschillende plaatsen kleine groepjes bruinvissen gezien. Dit 
bericht is tekenend voor de huidige situatie voor de kust van Nederland. Overal worden bruinvissen gezien. En niet 
alleen ‘buitengaats’, ook in havengebieden duiken de dieren op. Zo komen er veel meldingen binnen over bruinvissen in 
de havens van Harlingen, Den Helder en Den Oever. Ook bij onze buurlanden hetzelfde beeld; bruinvissen die rond-
zwemmen in de Elbehaven en bij Antwerpen. 

Het is dus een goed moment om walvissen te gaan spotten in eigen land! En dat kan bij wijze van spreke al gewoon 
vanuit je voortuin, bleek in Amsterdam en Zaandam. Een tweetal bruinvissen werd daar gespot in het IJ en in het Noord-
zeekanaal. De dieren zijn bij IJmuiden door de sluis gezwommen. Omdat het water in dit gebied nog een beetje zout 
(brak) is kunnen ze er best een tijdje overleven en waarschijnlijk vinden ze hun weg weer naar zee. Bedenk bij het zien 
van een bruinvis echter altijd dat deze dieren hun ruimte en rust nodig hebben. Jaag dieren dus nooit op en geniet van 
een afstand!

Wellicht zijn de dieren op zoek naar voedsel. Zo komt spiering, een geliefd hapje voor een bruinvis, in ondiep water voor 
en trekt ook rivieren op. De afgelopen jaren werden in de wintermaanden en het vroege voorjaar altijd al meer bruinvis-
sen gezien dan de rest van het jaar. Maar de aantallen en de mate waarin ze dicht onder de kust terechtkomen is best 
ongewoon.

De bemanningsleden van het schip ‘De Stormvogel’ is veel op de Waddenzee te vinden en ze zien daarbij dagelijks bruin-
vissen. Eén van hen wist een foto te maken toen een groepje van drie dieren boven kwam om te ademen.
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VR I JWIL L IGERS-
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NU IN  HET  OPVANGCENTRUM
Momenteel worden vijf  bruinvissen verzorgd bij SOS Dolfijn. Bruinvis RENSKE 
blijft een moeilijke patiënt.  Inmiddels verblijft zij al vijf  maanden in het opvang-
centrum en nog steeds vertoond Renske geen normaal zwem- en eetgedrag.  
Nadat Renske is behandeld tegen longwormen is uit onderzoek gebleken dat er 
nog een probleem is met haar longen. Daarnaast heeft Renske een huidinfectie. 
Op  31 maart heeft Renske haar foetus verloren. Hoewel dit natuurlijk erg spijtig 
is, vergroot dit wel haar kansen op herstel. Renske kan nu de medicatie krijgen 
welke zij nodig heeft. Het blijven spannende tijden voor haar.

SIETSKE is inmiddels succesvol behandeld tegen longwormen. Ook ziet haar huid 
er steeds beter uit. Ze heeft geen medicatie meer nodig en gaat nu samen met 
bruinvis DESIREE het uitzettraject in. Dit betekent dat beide bruinvissen regelmatig 
levende vissen aangeboden gaan krijgen om zo weer actief  te gaan jagen en dat 
de dieren kennis gaan maken met de transportkist. Tijdens de terugreis naar zee 
moeten de dieren een paar uur in een hangmat in liggen. Door ze hier nu aan te 
laten wennen, vinden ze dit dan niet spannend en liggen ze tijdens de terugreis 
naar zee rustig in de transportkist. 

Op 28 februari arriveerde een gewonde bruinvis uit Duitsland in het opvangcen-
trum. Hij heeft de naam THOM gekregen. Bij binnenkomst had Thom een grote 
wond op zijn onderkaak vlak bij zijn oog. Dit is hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt 
door meeuwen. De wond is inmiddels al goed aan het genezen. Thom bleek long-
wormen te hebben en hier wordt hij momenteel voor behandeld. Daarnaast zijn 
tijdens de stranding zijn ogen beschadigd en daarom krijgt hij meerdere malen per 
dag oogdruppels. Thom is met zijn lengte van een meter momenteel de kleinste 
bruinvis in het opvangcentrum maar ook zeker de meest ondeugende. Een leuke, 
stoere bruinvis. Hij verblijft in een bassin samen met bruinvissen Sietske en Desi-
ree. Thom eet gretig en zelfstandig en zwemt inmiddels goed. Kortom, goede 
hoop op een volledig herstel voor bruinvis Thom!

De nieuwste patiënt in het opvangcentrum is bruinvis TONIA. Zij strandde op 31 
maart in Zeeland. Toen zij gevonden werd lag ze diep weggezonken in het slik. Al 
een paar uur na binnenkomst gaf  Tonia aan zelfstandig te willen zwemmen. Ze 
zwemt ondertussen goed en maakt mooie duiken onder water. Zelfstandig eten 
gaat echter nog moeizaam. Tonia krijgt antibiotica omdat ze huidproblemen heeft. 
Ook zijn haar bloedwaardes niet wat ze moeten zijn. Tonia verblijft in een bassin 
samen met bruinvis Renske. Beide bruinvissen moeten tijdens het voeren gehol-
pen worden naar de voerplek met behulp van hekken. Eenmaal achter de hekken 
pakken beide bruinvissen wel de vis aan. 

De vijf  bruinvissen die in het opvangcentrum van SOS Dolfijn verblijven, hebben 
elke dag intensieve zorg nodig en daarom zijn het drukke dagen voor de mede-
werkers en vrijwilligers. 

Per dag eten de vijf  bruinvissen bij elkaar ruim 
11 kilogram vis!

 

 

Bij de verzorging van de 
gestrande bruinvissen en 
dolfijnen is SOS Dolfijn 
afhankelijk van de hulp van 
haar vrijwilligers. Zonder 
deze mensen is het opvan-
gen van de gestrande 
dieren onmogelijk.

Vrijwilligers helpen mee bij 
het schoonmaken, de 
dierverzorging en observa-
tie. Pas gestrande zieke 
dieren zijn vaak dagen en 
soms zelfs weken niet in 
staat zelfstandig te zwem-
men. Dan worden zij 24 
uur per dag door vrijwilli-
gers ondersteund en 
verzorgd in het water.

Op dit moment is Stichting 
SOS Dolfijn op zoek 
enthousiaste mensen die 
aan de slag willen als 
vrijwilliger. Bekijk de open-
staande vacature op 
http://www.sosdolfijn.nl/
sos-dolfijn/vacatures/  

Lees hier goed de voor-
waarden, de functieom-
schrijving en sollicitatie-
procedure. Wanneer jij 
voldoet aan de eisen, nodi-
gen we je heel graag uit om 
ons te komen helpen!

VOEREN TONIA

THOM

http://www.sosdolfijn.nl/sos-dolfijn/vacatures/
http://www.sosdolfijn.nl/home/
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WIST  J E  DAT? . . .  

BALLONNEN EN  

ANDER  AFVAL  IN  ZEE  
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T IP  VAN DE  MAAND!
Voor iedereen die een passie heeft voor walvissen en dolfijnen een echte aanra-
der: de expositie ‘Walvissen, reuzen van de zee’ in het LWL-Museum für Natur-
kunde in het Duitse stadje Münster. 

Levensgrote replica’s, skeletten, intrigerende beelden, leuke feitjes en interac-
tieve spelletjes vertellen het verhaal van walvissen, groot en klein. Ook is er een 
afdeling over strandingen waar SOS Dolfijn aan mee heeft geholpen. Teksten 
zijn alleen in het Duits, maar ook voor iemand met beperkte talenkennis is het 
meer dan de moeite waard voor een dagtripje over de grens.

Regelmatig krijgt SOS Dolfijn 
vragen per e-mail of  telefoon. 
De afgelopen weken zijn een 
aantal vragen binnengekomen 
over het gevaar van ballonnen 
voor bruinvissen. Vele natuuror-
ganisaties hebben actie gevoerd 
tegen het plan om Koninginne-
dag op te vrolijken met het losla-
ten van 150.000 oranje ballon-
nen. We zijn allemaal erg blij dat 
dit plan van de baan is. Bij bruin-
vissen is weinig bekend over 
ballonnen in de maag. Maar 
voor een heleboel zeedieren 
kunnen ballonnen, ook al zijn ze 
biologisch afbreekbaar, gevaar 
opleveren wanneer ze worden 
opgegeten of  wanneer dieren 
verstrikt raken. 

Afval dat per ongeluk wordt 
opgegeten door bruinvissen en 
dolfijnen kan wel degelijk een 
probleem veroorzaken. In de 
maag van witsnuitdolfijn Robbie, 
die in 2011 door SOS Dolfijn is 
opgevangen, werd veel plastic 
materiaal en ander afval gevon-
den. Afval in de maag van een 
dolfijn kan zorgen voor interne 
verwonding of  verstopping van 
het verteringssysteem. Ook kan 
het de dieren een vol gevoel 
geven waardoor ze niet 
voldoende eten. Plastic afval dat 
langzaam oplost in de maag kan 
het dier ook van binnen uit 
vergiftigen.

Daarom is SOS Dolfijn van 
mening dat we er alles aan 
moeten doen om afval niet in 
zee te laten terechtkomen. Dat 
betekend ook dat acties waarbij 
ballonnen worden opgelaten 
moeten stoppen!

 

... in alle oceanen enorme hoeveelheden afval 
drijven. Sommige gebieden met metersdik drijvend 
afval (meestal plastic) zijn zo groot als de Verenigde 
Staten. Voor zeeleven heeft dit desastreuze gevol-
gen. Men noemt deze gebieden ook wel plastic 
soep. Lees hier meer over op: 
http://plasticsoupfoundation.org/

http://plasticsoupfoundation.org
http://www.sosdolfijn.nl/home/
http://www.sosdolfijn.nl/home/
http://www.lwl.org/LWL/Kultur/lwl-naturkunde/english
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