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Update bouw opvangcentrum!

In de vorige nieuwsbrief was te lezen dat de bouw van het nieuwe walvisopvangcentrum van
SOS Dolfijn van start is gegaan! Eind dit jaar hoopt SOS Dolfijn de deuren te openen van het
nieuwe centrum en weer opvang te kunnen bieden aan zieke, gestrande bruinvissen en
dolfijnen. Op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna gaat de bouw van dit nieuwe centrum
voorspoedig door. De bouw wordt gerealiseerd door aannemersbedrijf JRM Bouw. Inmiddels
wordt al goed zichtbaar waar de opvangbassins precies gaan komen en is de betonnen vloer
van de bassins al gestort. Onder de vloer ligt het leidingwerk voor de waterhuishouding dat later
in het jaar geïnstalleerd gaat worden door Tol Watertechniek.  

Het centrum wordt uniek in Europa. Net als voorgaande jaren zijn ook gestrande bruinvissen en
dolfijnen uit omringende landen zoals Frankrijk, België en Duitsland welkom bij SOS Dolfijn voor
medische zorg. Het is de planning dat december het opvangcentrum gereed moet zijn. Naast de
opvang komt ook een educatiecentrum dat dagelijks geopend zal zijn voor bezoekers van
Landgoed Hoenderdaell. Via deze nieuwsbrieven zullen regelmatig updates verschijnen omtrent
de bouw.  

https://youtu.be/J2QfrxPRDKs
https://youtu.be/-wQG1hPPUI0
https://www.facebook.com/SOSDolfijn/
https://twitter.com/SOSDolfijn
https://www.instagram.com/sosdolfijn/
https://www.linkedin.com/company/9473652/


Beach Cleanup

In 2019 liep Steef de Ruijter, voormalig vrijwilligster bij SOS Dolfijn, in haar eentje de hele
Nederlandse kust af en raapte ze overal afval op dat ze tegenkwam. In 2020 legde Daan Strang
deze strandtocht af. Nu bundelen deze twee kanjers hun krachten en gaan samen de
Nederlandse kust opruimen. In mei via een zestal warm-up edities en van 22 juli t/m 1 augustus
ploggen ze samen in totaal van Den Helder tot Cadzand de kustlijn af. Ploggen is een
combinatie van actief bezig zijn en plastic/afval opruimen.

Jaarlijks belandt er enorm veel afval in de zee en dat is schadelijk voor de dieren die erin leven.
Sommige dieren kunnen verstrikt raken in het afval, anderen zien het afval aan voor voedsel en
raken zo ernstig ziek of komen zelfs te overlijden erdoor. Het is dan ook heel belangrijk dat afval
op de juiste manier wordt opgeruimd en dat je voorkomt dat het gaat zwerven. Steef en Daan
gaan deze zomer samen de stranden van Nederland een stuk schoner maken. Wil jij hun actie
steunen of zelf meelopen? Meld je dan aan! Alle hulp is welkom.

� Daan bereik je via info@plogsack.com en Steef via Natuurlijkmetsteef@outlook.com �

Bouwsteen doneren

Voor de bouw van het nieuwe walvisopvangcentrum is nog steeds veel geld voor nodig. Wil jij
meehelpen? Doneer dan één of meerdere symbolische bouwstenen. De bouwsteen heeft een
waarde van tien euro. Doneren kan eenvoudige via deze link.

Geboorteseizoen van de bruinvis van start

Het geboorteseizoen van de bruinvissen in de Nederlandse Noordzee loopt van mei tot aan
september en dus is het geboorteseizoen van de bruinvissen van start gegaan. Wanneer je nu
een bruinvis ziet zwemmen voor de kust, kijk dan goed of je misschien nog een kleiner diertje
erbij ziet. Het is goed mogelijk dat je dan een moeder met kalfje ziet. Met name in de maanden
juni en juli worden de meeste bruinviskalfjes geboren. Kalfjes worden geboren na een draagtijd
van 10-11 maanden. De eerste maanden na de geboorte drinkt het kalf vette melk bij de
moeder, daarna krijgt het ook af en toe vis en leert het vervolgens van het moederdier hoe zelf
te jagen. Na ongeveer 6-9 maanden stopt de zorg van de moeder en moet het jong zelf zien te
overleven. Bij geboorte is een bruinviskalf al 70-80 cm groot. Een volwassen moederdier is zo’n
anderhalve meter groot.

Foto door Albert Dijkstra

https://www.sosdolfijn.nl/help-mee/bouw-mee


Bezoek ons op Landgoed Hoenderdaell

Wanneer de natuurparken en dierentuinen weer open mogen, kun je het educatieteam van SOS
Dolfijn met regelmaat bezoeken op Landgoed Hoenderdaell. In het educatieve veldhospitaal
genaamd Het Reizende Walvisziekenhuis kun je van alles komen ontdekken over walvissen en
dolfijnen. Welke soorten komen voor in de Noordzee? Hoe groot worden ze en wat eten ze?
Oefen met de imitatiebruinvissen hoe je zorgt voor een gestrand dier en maak je eigen coole
bruinvis-button. Op de social mediapagina’s van SOS Dolfijn zullen de dagen dat SOS Dolfijn te
bezoeken is worden aangekondigd. Check de website van Landgoed Hoenderdaell voor
openingstijden en reserveringen. 

Gestrande bruinvis terug naar zee geholpen

Op 23 februari werd aan het einde van de middag op het strand van de Hors Texel door
vakantiegangers een levende bruinvis aangetroffen. De dolfijnambulance van SOS Dolfijn ging
snel onderweg naar het eiland en verzorgers van Ecomare haalde, met een speciale
transportkist, het bruinvisje van het strand. Bij aankomst van SOS Dolfijn werd de bruinvis
onderzocht. Hoewel gestrande bruinvissen doorgaans erg ziek zijn en vaak langdurige
medische behandeling nodig hebben, leek deze bruinvis in een redelijk goede toestand te
verkeren. De mannetjes bruinvis was goed doorvoed en had geen wonden of erge tekenen van
ziekte. Daarom werd besloten het dier naar open zee te helpen. Hiervoor mochten we rekenen
op de hulp van de KNRM post Oudeschild. Even na zessen, met een ondergaande zon, is de
bruinvis losgelaten en zwom het dier rap weg onderwater. 

https://www.hoenderdaell.nl/


Drie dagen later kwam er opnieuw een melding binnen bij SOS Dolfijn over een levend gestrande
bruinvis via de centrale van de Dierenambulance Den Haag. Ter hoogte van Strandslag 9
hadden omstanders een levend bruinvis aangetroffen. In een poging het dier te helpen hebben
zij getracht het dier terug te duwen in zee. De bruinvis strandde echter opnieuw waarna de hulp
van de dierenambulance werd ingeschakeld. Die alarmeerde direct SOS Dolfijn. Een bruinvis op
het strand is altijd een dier in nood en heeft dringend hulp nodig. Een team van SOS Dolfijn ging
dan ook snel onderweg met de speciale dolfijnambulance. Ook werd de hulp ingeschakeld van
de mannen van het EHBZ-team Noordwijk. Zij kunnen met hun auto via het strand snel ter
plaatse zijn en hebben ruime ervaring met gestrande zeezoogdieren. In een speciale hangmat
kunnen ze dan een bruinvis verzorgen tot SOS Dolfijn ter plaatse is. Een omstander bleef
intussen bij de bruinvis om deze nat te houden. Ondanks alle snelle inzet en moeite, overleed die
bruinvis plots vlak voor dat de EHBZ arriveerde.

De bruinvis, een mannetje met een lengte van 124 cm, werd overgebracht naar de Universiteit
Utrecht. Daar is aan de faculteit Diergeneeskunde onderzoek gedaan om zo meer te weten te
komen over de oorzaak van stranding. Het jonge mannetje woog 30 kilo en was in een zeer
goede voedingstoestand, maar had recent niks gegeten. Het dier had een vervette lever en de
bespiering was wat afgenomen, beiden een teken van acuut voedseltekort. Verder waren er
aanwijzingen dat het dier mogelijk vast heeft gezeten in een net.

Grijze walvis melding

Het rescue team van SOS Dolfijn is met name in Nederland actief wanneer een walvisachtige in
nood is geraakt. Maar meldingen en verzoeken om advies komen van over de hele wereld
binnen. Op 7 maart kwam er een melding via Nederlanders aanwezig in Rabat, Marokko. Ze
waren bezorgd omdat ze een walvis zagen die zeer dicht op de kust zwom en vroegen of SOS
Dolfijn wellicht instanties kon benaderen. De beelden die SOS Dolfijn ontving toonden geen dier
in directe nood maar wel een hele bijzondere soort! Namelijk een grijze walvis (Eschrichtius
robustus)! Grijze walvissen kunnen zo’n 15 meter groot worden en zijn baleinwalvissen. Deze
walvissen hebben geen rugvin en een robuust grijs lichaam. Hun voedsel vinden ze dicht op de
kust op de bodem. Niet ongewoon dus dat de grijze walvis dicht op de kust werd gezien. Maar
wel in dat gebied! In de Atlantische Oceaan zijn deze dieren namelijk sinds enkele honderden
jaren uitgestorven. Hoewel de exacte rede hiervoor onbekend is, heeft dit waarschijnlijk te
maken met vroege walvisjacht in West-Europa. Deze eeuw zijn er eerder een paar unieke
waarnemingen geweest voor de kust van Israël in 2010 en later een grijze walvis waarneming
voor de kust van Namibië in 2013. Het individu dat voor de kust bij Israël werd waargenomen
werd ruim drie weken na die waarneming voor de noordoost kust van Spanje nog een keer
waargenomen.

SOS Dolfijn legde contact met lokale hulpverleners maar de grijze walvis verliet al snel het
gebied. In april en mei waren er verschillende waarnemingen over het dier. Unieke uiterlijke
kenmerken bevestigden dat het steeds om dezelfde grijze walvis ging. Het dier zwom met een
tempo van zo’n 80-90 km per dag via Algerije naar Italië en vervolgens door naar Frankrijk en
Spanje. Overal trok het dier veel bekijks en soms waren lokale autoriteiten nodig om mensen op
afstand te houden. De lengte kon worden gemeten en met 8 meter is het nog een jong dier. De
beelden tonen helaas dat de grijze walvis erg vermagerd is geraakt tijdens deze dwaaltocht.

Vacatures

Na de opening van het nieuwe centrum zijn veel nieuwe vrijwilligers nodig om te helpen op de
verschillende afdelingen. SOS Dolfijn zoekt dierverzorgers, educatieve vrijwilligers,
fondsenwervers en gastheren/dames die de vanuit de educatieruimte bezoekers van alles
willen vertellen over het werk van SOS Dolfijn. Je wordt onderdeel van een unieke organisatie en



willen vertellen over het werk van SOS Dolfijn. Je wordt onderdeel van een unieke organisatie en
ontvangt een volledige interne opleiding waarmee jouw kennis over walvisachtigen wordt
uitgebreid.

Interesse? Lees de vacatures door voor alle informatie en de sollicitatieprocedure.

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!

{{var:mycontent:""}}

https://www.sosdolfijn.nl/help-mee/vacatures

