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Bouw nieuwe centrum van start!

Deze week is door de gemeente Hollands Kroon de bouwvergunning verleent. De bouw van het
nieuwe educatieve walvisopvangcentrum van SOS Dolfijn is begonnen! Het centrum wordt
gerealiseerd centraal op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. In het gebouw komt een
specialistische intensive care unit waar opvang kan worden geboden aan zieke gestrande
kleine walvisachtigen, doorgaans bruinvissen en soms dolfijnen. SOS Dolfijn is sinds de
oprichting in 2004 expert geworden in de rehabilitatie van deze dieren met hoge
succespercentages. Behandeling is intensief en duurt vaak enkele maanden waarna de dieren
weer teruggebracht worden naar zee. Het nieuwe centrum van de stichting is straks ook voor de
bezoekers van Landgoed Hoenderdaell geopend. De opvangactiviteiten en de dieren die in het
centrum verzorgd worden zullen te zien zijn via de grote ramen die komen tussen de
dierzorgruimte en de educatieruimte. In deze educatieruimte kunnen bezoekers straks meer
leren over het werk van SOS Dolfijn, walvissen in de Noordzee en nog veel meer. De komende
maanden zullen er regelmatig updates geplaatst worden over de bouw op de mediakanalen van
SOS Dolfijn. Houdt de sites dus in de gaten. De bouw wordt gerealiseerd door aannemersbedrijf
JRM Bouw uit Anna Paulowna. Het is de verwachting dat medio december de deuren van het
centrum open gaan. Vanaf dan kan SOS Dolfijn weer opvang bieden aan zieke bruinvissen en
dolfijnen. Waarom de stichting de voormalige locatie in Harderwijk een paar jaar eerder heeft
verlaten, is terug te lezen op de website.  

Bouwsteen doneren

Wil jij meehelpen om het nieuwe centrum te bouwen? Doneer dan nu één of meerdere
symbolische bouwstenen. De bouwsteen heeft een waarde van tien euro. Doneren doe je
eenvoudig hier.

Bruinvis op het Wad

Donderdag 18 februari kwam rond half twee in de middag er bij de dierverzorgers van Ecomare
op Texel een melding binnen. Passanten zagen in de Waddenzee ter hoogte van De Cocksdorp
een bruinvis met afwijkend gedrag. Het dier maakte geen duikjes zoals je normaal zou zien bij
een bruinvis in zee. Het dier dobberde vooral aan het wateroppervlakte. Hoewel walvisachtigen
soms wel eens kort worden gezien aan het oppervlakte wanneer ze uitrusten, zijn deze
momenten dan enkel kort. De melders zagen het dier zeker een half uur dobberen. Reden voor
zorg.

Een op Texel woonachtige vrijwilliger van SOS Dolfijn is snel ter plaatse gegaan. De reden tot
zorg bleek gegrond en hij trof de bruinvis aangespoeld aan op het Wad. Over de hele huid waren
verschillende laesies te zien. Een duidelijk teken van ernstig onderliggende
gezondheidsproblemen bij bruinvissen. Ook waren al tekenen van vermagering te zien. Opnieuw
een teken dat de bruinvis door ziekte of verzwakking voor een periode niet of onvoldoende
voedsel heeft kunnen vangen. Een dergelijk ziek dier heeft geen reële kans van overleven in zee
waardoor een directe terugplaatsing geen optie was. Momenteel is er geen opvangfaciliteit
beschikbaar waar SOS Dolfijn de nodige langdurige en professionele zorg kan bieden aan zieke
gestrande dieren.  Een dierenarts heeft de bruinvis daarom laten inslapen. Aan de Universiteit
Utrecht wordt bij de Faculteit Diergeneeskunde het dier deze week nog verder onderzocht.

https://www.sosdolfijn.nl/wat-doet-sos-dolfijn/geschiedenis
https://www.sosdolfijn.nl/help-mee/bouw-mee


Statiegeld op blik

De kogel is eindelijk door de kerk en er komt een uitbreiding van statiegeld. Per 31 december
2022 komt er 15 eurocent statiegeld op een blikje frisdrank, water of bier. Staatssecretaris Van
Veldhoven heeft dat besluit genomen, omdat het aantal weggegooide blikjes in het milieu de
laatste tijd alleen maar is toegenomen, terwijl het juist de bedoeling was dat er minder
zwerfblikjes zouden zijn.

SOS Dolfijn is sinds 2018 partner van de Statiegeldalliantie. Dit is een vereniging van
milieuorganisaties, bedrijven, lokale overheden, burgerinitiatieven en een ieder ander die
zwerfafval beu is. Gezamenlijk hebben we de afgelopen jaren de regering opgeroepen om
structurele en eerlijke oplossingen door te voeren in de vorm van statiegeld op alle PET-flessen
en blikjes.

Van oude kalender naar enveloppe

Arnold Gronert is inmiddels 77 jaar jong maar nog altijd zet hij zich in voor SOS Dolfijn.
Jarenlang was hij actief als dierenhulpverlener langs de stranden van Petten. Zieke zeehondjes
of een gestrande bruinvis op het strand, Arnold kon je er dag en nacht voor bellen. Naast een
dierenvriend is Arnold ook nog eens super creatief. Momenteel maakt hij unieke enveloppen
van oude kalenders. Deze enveloppen verkoopt hij vervolgens en de opbrengst is voor de bouw
van ons nieuwe walvisopvangcentrum. Fantastisch!

Dus heb jij oude kalenders thuis liggen met hierop mooie foto’s of illustraties? Geef deze een
nieuwe bestemming en stuur ze op. Heb je interesse in de enveloppen dan kan je dit natuurlijk
ook aangeven en brengen we je in contact met Arnold. 

Gestrande potvis

Op 7 januari kwam er bij SOS Dolfijn aan het einde van de dag een melding binnen dat er op
Vlieland een grote walvis werd gezien in de branding. Beeld bevestigde al snel dat het ging op
een potvis. Potvissen zijn grote tandwalvissen die wel 18 meter groot kunnen worden. Het zijn
echte diepzeebewoners die soms verdwaald raken tijdens hun migratietochten en zo per
ongeluk in de Noordzee terecht komen. Op de Engelse kust waren twee weken eerder ook al
potvissen aangespoeld. Mogelijk behoren de dieren tot eenzelfde groep. De potvis is kort na de
stranding overleden. Onderzoekers hebben het dier op het eiland uitgebreid onderzocht. Zo
wordt gekeken of het dier ziek was. Daarnaast zijn de hele maag met inhoud en stukken darm
verzameld voor het dieetonderzoek van Wageningen Marine Research.

Zieke bruinvis strand bij Bloemendaal

Op 17 januari werd het rescueteam van SOS Dolfijn gealarmeerd dat er op het strand van
Bloemendaal een levend gestrand bruinvis was aangetroffen. Hulpverleners van de
Reddingsbrigade verleende eerste hulp door de bruinvis nat te houden en het gebied rondom het
dier af te zetten om zo rust te creëren. SOS Dolfijn ging snel ter plaatse en de KNRM stond
paraat met een vaartuig om het dier eventueel terug naar zee te helpen. Helaas bleek de bruinvis
er toch slechter aan toe te zijn dan aanvankelijk werd gedacht. Tijdens transport vanaf het
strand overleed de bruinvis. Onderzoek heeft aangetoond dat het dier niet meer recent had
gegeten en kampte met een ernstige dubbele longontsteking. De bruinvis was een volwassen
mannetje met een lengte van 140 cm.  

https://www.sosdolfijn.nl/contact


Dagelijks op de hoogte? 

Volg SOS Dolfijn ook via social media voor dagelijks leuke en interessante nieuwtjes op het
gebied van walvissen, dolfijnen, bruinvissen en natuurbescherming. Klik op de social media
buttons hieronder om SOS Dolfijn te volgen!
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