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Nieuws

SAMENWERK INGSOVEREENKOMST  I FAW  
Goed nieuws! Op 21 maart hebben SOS Dolfijn en het IFAW een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Hiermee 
is afgesproken om de komende jaren te gaan samenwerken om walvissen en dolfijnen optimaal te kunnen helpen in 
Nederland en om zo spoedig mogelijk een nieuw opvangcentrum te realiseren. Naast financiële steun voor de opvangac-
tiviteiten richt de samenwerking zich op het uitwisselen van kennis en de uitvoering van gezamenlijke educatieve projec-
ten op het gebied van dier- en natuurbescherming.

Het IFAW heeft als internationale dierenwelzijnsorganisatie onder andere een uitgebreid beschermingsprogramma voor 
walvissen. Met het ‘Marine Mammal Rescue and Research team’ in de Verenigde Staten heeft het IFAW een goede repu-
tatie opgebouwd door de vele reddingen van grote groepen gestrande walvissen en dolfijnen. Door bundeling van de 
kennis van beide organisaties, wordt walvishulp wereldwijd naar een nieuw niveau gebracht.
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Het eerste gezamenlijke agendapunt is om zo spoedig mogelijk een nieuw opvangcentrum voor bruinvissen en dolfijnen 
te realiseren. Momenteel zijn het IFAW en SOS Dolfijn in gesprek met een derde partij voor de realisatie van een nieuwe 
vestigingslocatie voor SOS Dolfijn zodat opvangactiviteiten hervat gaan worden. Het afgelopen jaar zijn diverse opties 
grondig onderzocht en de verwachting is dat met de derde partner zeer binnenkort een akkoord wordt bereikt en de 
bouw van een modern en professioneel nieuw walviscentrum kan worden gestart. Voor de realisatie van de bouw is 
financiële steun nog hard nodig.  

SAMEN ZORGEN VOOR WALV ISSEN  IN  NOOD  

https://www.sosdolfijn.nl
https://www.ifaw.org/nederland
https://www.ifaw.org/nederland
https://www.ifaw.org/nederland
https://www.ifaw.org/nederland
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T IP !  

42  MELD INGEN 
WALV ISSEN  IN  

NOOD IN  2017 !  

        
    

 

GESTRANDE BRUINV IS  TEXEL

 

 

GEBRUIKT  

MOB IELT JE?  

  

 

 

In de avond van 4 februari jl. komt bij het team van SOS Dolfijn een melding binnen dat er 
op Texel een levend gestrande bruinvis is gevonden. De vinder ziet het dier liggen aan de 
Waddendijk en wetende dat een gestrande bruinvis een hulpbehoevend dier is, neemt hij 
de bruinvis daarom vanaf  de strandingsplek mee om het direct daarna over te dragen aan 
medewerkers van Ecomare. Het dier is door hen tijdelijk verzorgd in een speciale trans-
portkist. Ecomare heeft onmiddellijk SOS Dolfijn en een lokale dierenarts ingeschakeld om 
het dier te onderzoeken. 

Hoewel de meeste gestrande walvissen erg ziek zijn en hiervoor niet in aanmerking komen, 
wordt bij de beoordeling en onderzoek van een dier eerst gekeken of  het dier per direct 
teruggebracht kan worden naar zee. Dit is natuurlijk alleen een goede optie wanneer er met 
vrij grote zekerheid kan worden bepaald dat het dier na terugkeer een grote kans heeft om 
te overleven. Een verkeerde keuze kan het dier verder in de problemen brengen. Daarom 
is een deskundig oordeel door professionals van groot belang!

Hoewel de bruinvis er, op wat verwondingen na, ogenschijnlijk goed uitziet, blijkt het bij 
nader onderzoek symptomen van ziekte te tonen. De jonge mannetjes bruinvis, geboren in 
de zomer van 2017, toont eerste tekenen van vermagering en heeft ook diverse verwondin-
gen op het lichaam. Zo heeft hij over een groot oppervlakte van de linkerflank meerdere 
verwondingen, vermoedelijk veroorzaakt doordat vogels de bruinvis na de stranding al 
aangepikt hebben. Ook zijn afwijkingen in beide ogen zichtbaar en is de lichaamstempera-
tuur van de bruinvis laag.

 

Naar oordeel van de dierenarts en een deskundige van SOS Dolfijn ging het hier om een 
dier dat er ogenschijnlijk goed uitzag maar dat kampte met een onderliggend medisch 
probleem. Mogelijk had de bruinvis daardoor al minder voedsel kunnen vangen dan nodig 
is. Een bruinvis is in het wild de hele dag bezig met het vinden van voedsel. Bruinvissen 
hebben dagelijks tot wel 10% van het eigen lichaamsgewicht nodig aan vis. Wanneer de 
conditie van een dier afneemt komt het daarom al snel in de problemen. In combinatie met 
de andere symptomen was dan ook de verwachting dat de bruinvis een grote kans had 
verder te verzwakken wanneer het zou worden terug gebracht in zee. Het dier kon daarom 
niet per direct worden teruggebracht naar zee en is in overleg met de experts van SOS 
Dolfijn door de dierenarts uit het lijden verlost door de bruinvis te laten inslapen. 

Dankzij het snelle optreden van de vinder, dierenarts, de collega’s van Ecomare en het 
deskundig oordeel en advies van SOS Dolfijn kon opnieuw een gestrand dier snel verder 
lijden worden bespaart!

Hoewel SOS Dolfijn momen-
teel niet over een opvangcen-
trum beschikt, staat het team 
onveranderd klaar voor 
walvissen en heeft SOS 
Dolfijn ook het afgelopen jaar 
weer veel voor dieren in nood 
kunnen betekenen.

In 2017 heeft het rescue-team 
42 meldingen ontvangen over 
walvissen, dolfijnen en bruin-
vissen die (mogelijk) in de 
problemen waren. Bij 
sommige meldingen 
vertoonde dieren afwijkend 
zwemgedrag of  werden ze 
waargenomen in een voor het 
dier mogelijk gevaarlijk 
gebied. Bij een aantal meldin-
gen waren de dieren op de 
kust gestrand. Een goede 
beoordeling van de situatie 
van het dier is belangrijk om 
de juiste keuze voor de 
hulpverlening te maken. De 
experts van SOS Dolfijn, 
hebben met al hun kennis en 
ervaring op dit gebied ervoor 
gezorgd dat deze dieren de 
hulp kregen die nodig was. In 
een aantal gevallen bestond 
de hulpverlening uit het 
zorgen voor rust zodat het 
dier niet onnodig gestoord 
werd of  werd besloten een 
dier in te laten slapen om zo 
verder lijden te besparen. 
Ook is het een aantal keer 
voorgekomen dat het dier, 
vlak nadat het bij SOS Dolfijn 
werd aangemeld, overleed en 
er niets meer voor het dier 
kon worden gedaan. In één 
geval kon een gestrande 
bruinvis per direct weer 
worden teruggeplaatst in zee. 

https://www.sosdolfijn.nl
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T IP !  

Ben jij 18 jaar of  ouder? Heb je een passie voor de natuur en vind je het leuk om deze te delen met anderen? Vind je het leuk om 
voorlichting te geven en ben je enthousiast? Dan zijn we misschien wel op zoek naar jou! SOS Dolfijn heeft momenteel twee open-
staande vacatures: educatief  vrijwilliger en vrijwilliger fondsenwerving. Bekijk de volledige omschrijving van de vacatures en de 
sollicitatieprocedure op de website: www.sosdolfijn.nl/wat-doet-sos-dolfijn/vacatures   

WIST  J E  
DAT . . . ?

        
    

 

NOORDZEEDAG DEN HELDER
Op zondag 25 februari organiseerde De Helderse Vallei in Den Helder een Noordzee-
dag. Met de diverse activiteiten een leuke en ook leerzame dag voor jong en oud. 
Mardik Leopold, marien bioloog bij Wageningen Marine Research, gaf  een lezing 
over bultruggen en potvissen.  Steeds vaker worden ook grote walvissen in de Noord-
zee waargenomen en Mardik legde uit welke walvissen zich wel goed in onze wateren 
kunnen redden en welke niet. Met het Landschap Noord-Holland konden bezoekers 
’s middags mee op excursie over duin en strand en binnen in De Helderse Vallei was 
Het Reizende Walvisziekenhuis van SOS Dolfijn te bezoeken. Het was een hele 
geslaagde dag en het team van SOS Dolfijn kreeg veel leuke vragen. Het Reizende 
Walvisziekenhuis werd de hele dag door druk bezocht. Kinderen konden met behulp 
van een Doe-boekje op ontdekking gaan in het veldhospitaal en zo meer leren over 
de verschillende walvissen in de Noordzee. Ook konden ze leren hoe je voor een 
zieke gestrande bruinvis moet zorgen en deze weer beter kunt maken en kwamen de 
gevaren waarmee walvissen te maken hebben aan bod. Kinderen konden hun 
ontdekkingen over de Noordzee verwerken in een mooie zandkleurplaat. 

Wil jij ook eens Het Reizende Walvisziekenhuis bezoeken en jouw vragen stellen aan 
het SOS Dolfijn team? De komende maanden is SOS Dolfijn aanwezig op onder-
staande evenementen:

31 maart   De dag van het Veelzijdig Landschap in Burgh-Haamstede
26 mei   De Hollandsche Hoevedag bij Milieu Educatie Centrum 
   De Bevelanden in Goes
10 juni   Sea the Future in Den Bosch
24 juni   Aqua Zoo Leeuwarden
14 juli   SAR Katwijk
12 augustus Beach Clean Up etappe IFAW in Den Haag
15 augustus  Rescue Vlissingen

Houd de website in de gaten voor nog meer leuke evenementen bij jouw in de regio! 

 

GEBRUIKT  

MOB IELT JE?  

  

VACATURES

 

KIDS CORNER

EVENEMENTENKALENDER

STAT IEGELDALL IANT IE
“Statiegeld zorgt voor minder zwerfafval, minder dierenleed, minder opruimkosten en betere 
recycling van waardevolle materialen. Daarom moet in Nederland en België statiegeld op alle plastic 
drankflessen en blikjes worden ingevoerd.” Zo luidt het statement van de Statiegeldalliantie en daar 
is SOS Dolfijn het helemaal mee eens. Daarom heeft SOS Dolfijn zich onlangs aangesloten bij de 
Statiegeldalliantie. De Statiegeldalliantie is op 27 november 2017 gelanceerd en inmiddels hebben al 
ruim 400 partners zich aangesloten, waaronder veel gemeentes. De Statiegeldalliantie is een vereni-
ging van milieuorganisaties, bedrijven, lokale overheden, burgerinitiatieven en een ieder ander die 
zwerfafval beu is. Gezamenlijk wordt de regering opgeroepen om structurele en eerlijke oplossingen 
door te voeren in de vorm van statiegeld op alle PET-flessen en blikjes. Recycling Netwerk Benelux 
nam het initiatief  voor de Statiegeldalliantie. Op 15 maart heeft in de Tweede Kamer een overleg 
plaats gevonden en is het voorstel besproken om statiegeld uit te breiden. Ondanks dat 80% van de 
ondervraagde Nederlanders voor de uitbreiding van statiegeld is, heeft de staatssecretaris besloten 
om de uitbreiding met nog drie jaar uit te stellen. Intussen moet het bedrijfsleven zwerfafval door 
plastic flesjes de komende jaren met 70-90% verminderen van de staatssecretaris. 

https://www.sosdolfijn.nl
https://www.sosdolfijn.nl/wat-doet-sos-dolfijn/vacatures
https://statiegeldalliantie.org
https://statiegeldalliantie.org
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