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BEACH CLEANUP TOUR  2018
Voor de zesde maal organiseert Stichting De Noordzee de Boskalis Beach Cleanup Tour. In veertien dagen tijd wordt de 
hele Noordzeekust opgeruimd. Zwerfvuil is een groot probleem. Jaarlijks belandt maar liefst 8 miljard kg plastic afval in 
de oceanen. Daar vormt het een groot gevaar voor de dieren die erin leven. Zo werd eerder deze maand een zieke dolfijn 
aangetroffen nabij Thailand die maar liefst 80 plastic tasjes in de maag had. Het dier overleefde het niet. Op de Spaanse 
kust werd dit jaar een dode, jonge potvis aangetroffen. Doordat het dier maar liefst 29 kg plastic had gegeten in plaats 
van vis, had het dier een dodelijke buikvliesontsteking ontwikkeld. Het is dus dringend nodig dat we minder plastic gaan 
gebruiken en zwerfvuil gaan oprapen.

Partnerorganisatie het IFAW heeft dit jaar een eigen etappe in de Beach Cleanup Tour, samen met SOS Dolfijn. Op 
zondag 12 augustus starten we om 10:00 uur bij strandpaviljoen De Shore in Scheveningen en het eindpunt is in 
Wassenaar bij paviljoen Sport. De tocht is 10 km lang. Over de invulling van de dag verklappen we nog niet veel, maar 
het wordt een hele leuke dag! 

Middels deze etappe maken we zo een verschil door dat stuk Noordzeekust schoon te maken en vooral ook door 
aandacht te vragen voor de gevolgen van zwerfvuil. Maar het IFAW en SOS Dolfijn willen die dag ook een ander minder 
zichtbaar probleem op de kaart zetten: onderwaterlawaai. Walvissen en dolfijnen zijn voor het vinden van voedsel, 
navigeren en communiceren met soortgenoten afhankelijk van een goed gehoor. De laatste jaren is het leefgebied van 
deze mooie dieren steeds rumoeriger geworden door de toenemende scheepvaart, de aanleg van windmolenparken, 
militaire sonaractiviteiten en seismisch onderzoek. Het onderwaterlawaai bemoeilijkt de dieren onder andere in het 
zoeken van eten en het vinden van de weg. Tijd dat ook deze onzichtbare vervuiling van de oceanen wordt aangepakt. 
Aanmelden om mee te lopen tijdens deze speciale etappe gaat helaas niet meer. Wel kun je nog meelopen met één van 
de andere etappes. Of  kom gezellig naar het eindpunt van onze etappe in Wassenaar. Daar kun je Het Reizende 
Walvisziekenhuis van SOS Dolfijn bezoeken en is acteur Egbert Jan Weeber vanaf  15:00 uur de dj die middag. 
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GRAT IS  DONEREN   
Ga jij binnenkort online een vakantie of  uitje boeken? Je kunt daarmee GRATIS het werk van 
Stichting SOS Dolfijn steunen! Hoe dat werkt? Ga eerst naar www.doelshop.nl, selecteer SOS 
Dolfijn als goed doel en ga vervolgens naar de website van jouw favoriete vakantie/reizen 
aanbieder zoals bijvoorbeeld Booking.com, Vliegtickets.nl of  Voordeeluitjes.nl 

Je shopt bij dezelfde winkels voor dezelfde prijzen, alleen gaat er nu een deel van je 
aankopen naar het goede doel van jouw keuze! Alvast bedankt!

https://www.sosdolfijn.nl
https://www.ifaw.org/nederland/ons-werk/soortbescherming/doe-mee-aan-de-beach-cleanup-tour-op
https://sos-dolfijn.doelshop.nl/info
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Het dier is vervolgens per schip naar Harlingen 
versleept waar op woensdag 27 juni uitgebreid  
onderzoek op het dier is verricht. Het onderzoek 
wordt uitgevoerd door medewerkers van de faculteit 
Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht samen 
met Wageningen Marine Research en Naturalis. Dit 
onderzoek moet meer duidelijkheid geven over de 
toestand waarin de potvis verkeerde en waardoor het 
dier mogelijk verdwaald raakte in de Noordzee. 

POTVIS  VOOR DE  NEDERLANDSE  KUST

Maandagochtend 25 juni rond 07:30 uur werd er een walvis-waarneming gemeld 
bij de Kustwacht. Zoals gebruikelijk schakelt de Kustwacht altijd SOS Dolfijn in 
wanneer zij meldingen over walvissen ontvangen, zo ook dit keer.

In eerste instantie was het niet duidelijk welke soort het betrof. Omdat niet elke 
walvissoort ook direct in de problemen is wanneer deze zich in de Noordzee of  
zelfs dicht onder de kust begeeft, is het altijd belangrijk dat eerst bepaalt wordt om 
welke soort het gaat. Tijdens de dagelijkse surveillance vluchten door de Kust-
wacht is op verzoek van SOS Dolfijn beeldmateriaal gemaakt om zo de soort te 
bepalen en de situatie in kaart te brengen. Uit de beelden bleek direct dat het om 
een potvis ging.

Wanneer in Nederland grote walvisachtingen in de problemen zijn treedt het 
zogenaamde Walvisprotocol in werking. Hierbij neemt de strandingscoördinator 
van het Ministerie van LNV de leiding in het proces. Om deze reden heeft SOS 
Dolfijn direct de strandingscoördinator gealarmeerd. In samenwerking met deze 
coördinator, de KNRM en de Kustwacht heeft SOS Dolfijn overlegd er in eerste 
instantie voor te zorgen dat er een veilige en rustige omgeving voor het dier moet 
worden gecreëerd. De Kustwacht heeft tijdens de gehele periode dat het dier voor 
de kust heeft gelegen ervoor gezorgd dat de scheepvaart op de hoogte werd 
gebracht en werd gevraagd de koers zodanig aan te passen dat er niet door het 
gebied gevaren werd waar de potvis zich begaf.

De KNRM was bereid om met SOS Dolfijn richting het dier te varen zodat de 
teamleden van SOS Dolfijn het dier hebben kunnen observeren. Het dier 
vertoonde afwijkend gedrag. De potvis bewoog zich nauwelijks voort; het liet zich 
als het ware met de stroming mee heen en weer bewegen voor de kust.

Dinsdag 26 juni zag een vissersschip de potvis nog steeds dobberen voor de kust. 
Opnieuw is het team van SOS Dolfijn met de KNRM naar het dier toe gevaren, 
maar kon het dier in eerste instantie niet vinden. Later bleek dat het dier in meer 
zuidelijker richting was weggedreven. Vanuit Petten is het rescueteam wederom 
op een boot van de KNRM de zee opgegaan en het had toen het dier al snel gevon-
den. Aan het begin van de avond begon het dier te kantelen, werd de ademhaling 
oppervlakkig en ademde het dier onderwater uit. Dit zijn signalen dat de dood-
strijd is ingegaan. Om 18:05 uur kantelde het dier voor het laatst om, kwam niet 
meer omhoog en overleed.

Hoewel we uiteraard betreuren dat het dier is overleden, is het mooi dat de 
omstandigheden zodanig zijn gemaakt dat het dier in rust zijn doodstrijd heeft aan 
kunnen gaan en een rustige dood op open zee is gestorven. Onze dank gaat uit 
naar de KNRM, de Kustwacht en uiteraard de strandingscoördinator voor alle 
medewerking die ertoe hebben geleid dat er voor het dier een rustige en veilige 
situatie werd gecreëerd.

  

 
FOTO:  KUSTWACHT
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FOTO:  FACULTE I T  D I ERGENEESKUNDE

https://www.sosdolfijn.nl
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URENLANGE HULPACT IE  VOOR BRUINVIS  IN  NOOD

Op 27 maart zien medewerkers van SOS Dolfijn op de website 
www.waarneming.nl aan het begin van de middag dat er in het Friese Koehool een 
bruinvis is waargenomen. De waarnemer meldt echter hierbij dat het dier op het 
wad ligt, levend in het slik. Direct slaat SOS Dolfijn alarm via lokale hulpdiensten 
en probeert in contact te komen met de waarnemer. Ook gaat onmiddellijk het 
rescueteam van SOS Dolfijn met de dolfijnambulance onderweg. Na kort per 
e-mail contact te hebben gehad met de waarnemer, valt de communicatie weg. De 
batterij van zijn telefoon is leeg geraakt, zo blijkt later…. SOS Dolfijn is snel ter 
plaatse en zoekt samen met de regionale dierenambulance en medewerkers van 
het Waterschap de kustlijn over een groot gebied af. De waarnemer en de bruinvis 
worden niet gevonden.

Ondertussen is het vloed aan het worden en het wad loopt onder water. Omdat de 
bruinvis na ruim een uur zoeken niet wordt waargenomen, wordt de conclusie 
getrokken dat het gestrande dier wellicht met het opkomende water weg heeft 
weten te komen. Het rescueteam vertrekt weer richting de thuisbasis.

Maar op de terugweg meldt de waarnemer zich weer. Zijn telefoon is weer opgela-
den. Hij laat weten dat hij de bruinvis, tot op het moment dat hij naar huis is 
gegaan, nog levend heeft zien liggen. Het dier lag ver op het wad in een kuil vlak 
tegen een strekdam en was volgens de waarnemer lastig met het blote oog te zien. 
De waarnemer laat weten ons graag het dier aan te wijzen en direct draait de 
dolfijnambulance weer om en keert terug naar Friesland. Inmiddels is de vloed op 
een hoogtepunt en heeft de bruinvis zich weten te bevrijden uit het slik. Het 
verzwakte dier strand echter zo’n 500 meter verderop opnieuw.

Lopen op het wad is niet zonder gevaar. Zeker wanneer het slikgebieden betreft, 
kan het gevaarlijk zijn. SOS Dolfijn schakelt dan ook de hulp in van een ervaren 
wadloper. Zelfs voor hem is het erg zwaar om door het slik bij de bruinvis te 
komen. Maar na bijna twee uur lukt het om de bruinvis van het wad te krijgen. De 
jonge vrouwtjesbruinvis is wat vermagerd en vogels hebben haar al aangepikt 
waardoor er wondjes op haar staart zitten en op de wang van het dier. De pikwon-
den hebben rondom en mogelijk ook in het oog ernstige beschadiging veroor-
zaakt. Zonder hulp had de bruinvis nog vele uren op het wad gelegen en was ze, 
levend, verder aangevreten door de vele vogels in het gebied. Vanwege de 
ernstige verwondingen, de vermagerde toestand en het tot tweemaal toe stranden 
wordt besloten om de bruinvis te laten inslapen.
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ADVIES  B I J  STRANDING DUITSE  WADDEN
SOS Dolfijn staat niet alleen klaar om walvissen en dolfijnen 
langs de Nederlandse kust te helpen, maar biedt ook hulp en 
advies aan in omringende landen. Woensdag 9 mei ontvangt SOS 
Dolfijn aan het einde van de middag een melding over een bruin-
vis in nood. Op het Duitse Waddeneiland Borkum hebben water-
sporters een levende bruinvis aangetroffen. Meerdere keren 
wordt geprobeerd om het diertje terug naar zee te begeleiden 
maar steeds weer keert de bruinvis terug richting de wal. Ook 
zoekt de bruinvis herhaaldelijk steun bij de personen in het water. 
Eén van de vinders, tevens dierenarts, staat telefonisch in direct 
contact met het rescueteam van SOS Dolfijn in Nederland. Op 
ontvangen beeldmateriaal is goed te zien dat de jonge bruinvis 
vermagerd is. Een teken dat er mogelijk ernstig onderliggende 
gezondheidsproblemen zijn, waardoor de bruinvis al een tijdje 
niet voldoende voedsel heeft kunnen vinden. De bruinvis is door 
lokale autoriteiten uit het lijden verlost. 

  

SPONSOREN  

https://www.sosdolfijn.nl
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Postbus 293
3840 AG Harderwijk

Nederland

www.sosdolfijn.nl

Tel: +31 (0)6 46 656 601
KvK 08135639

BTW NL 81.52.70.896.B.01
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14 JULI T/M 2 SEPTEMBER 2018

WALVISWEKEN
DOE MEE BIJ: HET SCHEEPVAARTMUSEUM, 
MUSEUM IN ‘T HOUTEN HUIS, ZAANS MUSEUM, 
ECOMARE EN KAAP SKIL  I.S.M. SOS DOLFIJN, PLASTIC WHALE EN WNF
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GULLE  DONAT I E  V IA  
HOLLAND CAS INO 

SCHEVEN INGEN

        
    

 

KOM NAAR DE  WALV ISWEKEN!
Van 14 juli tot en met 2 september 2018 vindt de vijfde editie van de Walvisweken 
plaats in Het Scheepvaartmuseum Amsterdam, Museum In ’t Houten Huis, Zaans 
Museum en Ecomare. Deze jubileumeditie staat in het teken van duurzaamheid; 
tijdens de Walvisweken leren jong en oud van alles over de walvis en het belang van 
een schone, plasticvrije leefomgeving. De vier musea vertellen tijdens de Walviswe-
ken, ieder vanuit hun eigen collectie of  expertise, het verhaal van de walvis. Het 
volledige programma is te vinden op www.hetscheepvaartmuseum.nl/walvisweken   

In Museum In ’t Houten Huis komen bezoekers tijdens de Walvisweken meer 
te weten over de historie rond de walvisvaarders van De Rijp. Families kunnen mee 
met een museumboot inclusief  walvisverteller of  mee met de historische walvis-
vaartwandeling. Voor kinderen is er de mogelijkheid om een eigen walvisanimatie-
filmpje te maken of  een walvisvaartspel te spelen.
 
Vanuit het Zaans Museum is er een historische walvisfietstocht. De fietsroute 
maakt historische plekken weer zichtbaar. 

Ecomare organiseert op woensdag 8 augustus een Walvisdag. Een avontuurlijke 
dag vol met activiteiten zoals walvispraatjes, een walvisbottenshow, schminken en 
knutselen.

In het Scheepvaart Museum vinden dagelijks diverse activiteiten plaats, waar-
onder familierondleidingen, buitenactiviteiten zoals ‘walvisexpeditie’, ‘wakker 
worden met de walvis’ en ‘plastic vissen’. Ook ontvangt ieder kind vanaf  6 jaar een 
gratis doe-boekje. Schrijver Anne-Goaitske Breteler van het boek ‘De traanjagers, 
herinneringen van naoorlogse walvisvaarders’ geeft op zaterdag 14 en zondag 15 juli 
een aantal lezingen over de geschiedenis van de walvisvaart met daarin verhalen van 
de laatst levende oud-walvisvaarders verwerkt. 

Naast de vier musea doen nog drie andere organisaties mee aan de Walvisweken. 
Het Wereld Natuurfonds, ontwikkelt speciaal voor deze jubileumeditie een 
Walkwis. De organisatie Plastic Whale organiseert vanuit het Scheepvaartmu-
seum speciale vaartochten waarbij de deelnemers de Amsterdamse grachten plastic-
vrij gaan vissen. SOS Dolfijn is met het educatieve Reizende Walvisziekenhuis op 14 
& 15 juli en 18 & 19 augustus te gast bij Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en 
op 8 augustus bij Ecomare op Texel. 

In Het Reizende Walvisziekenhuis kunnen bezoekers bij SOS Dolfijn van alles 
ontdekken over de walvissen in de Noordzee. Want ook in onze eigen Noordzee leven 
diverse walvissoorten! Maar welke soorten? En wat eten ze? En wat moet je doen 
wanneer je een zieke dolfijn aantreft op het strand? Je ontdekt het allemaal in ons 
educatieve veldhospitaal. 

GEBRUIKT  

MOB IELT JE?  

  

VACATURES

 

KIDS CORNER

EVENEMENTENKALENDER

GEWONE DOLF I JN  AANGESPOELD
Op het strand van Westenschouwen is op 16 april een Gewone Dolfijn levend aangespoeld. Een 
wandelaar ziet het dier liggen en probeert het dier in nood terug te duwen in zee. Maar direct spoelt 
het dier opnieuw aan. Een medewerker van het tegenovergelegen strandpaviljoen slaat alarm. Het 
rescueteam van SOS Dolfijn maakt zich direct klaar om met de dolfijnambulance onderweg te gaan 
om het dier hulp te bieden. Omdat een gestrand bruinvis of  dolfijn een dier in nood is, wordt ook al 
meteen hulp uit de regio geregeld. Vrijwilligers van de Stichting EHBZ (Eerste Hulp Bij Zeezoogdie-
ren) kunnen snel ter plaatse gaan. Maar bij aankomst op de strandingslocatie blijkt de dolfijn al te zijn 
overleden. Gewone Dolfijnen zijn slanke dolfijnen met een smalle snuit. Deze dolfijnensoort leeft 
doorgaans in grotere groepen en is te herkennen aan de sikkelvormige rugvin en het 
zandloperpatroon op de flanken van het dier. 

Afgelopen maart heeft SOS Dolfijn een 
prachtige donatie in ontvangst mogen 
nemen bij het Holland Casino in Sche-
veningen. In het casino staat een 
goede-doelen box waarin bezoekers 
een donatie kunnen doen aan een goed 
doel. De afgelopen maanden kon er 
gedoneerd worden aan SOS Dolfijn. 
Deze actie bracht het fantastische 
bedrag op van € 3967,57!

Als stichting is SOS Dolfijn volledig 
afhankelijk van giften en donaties om 
het werk te kunnen doen. Het rescue-
team staat dag en nacht paraat om 
walvissen en dolfijnen in nood hulp te 
bieden. SOS Dolfijn bedankt het 
Holland Casino Scheveningen 
nogmaals via deze weg voor deze 
prachtige gift van de bezoekers.

https://www.sosdolfijn.nl
https://www.sosdolfijn.nl
https://www.hetscheepvaartmuseum.nl/agenda/walvisweken
http://www.houtenhuis.nl/home/
https://zaansmuseum.nl
https://www.ecomare.nl
https://www.hetscheepvaartmuseum.nl
https://www.wnf.nl
https://plasticwhalefoundation.com
https://www.hetscheepvaartmuseum.nl/agenda/walvisweken
https://www.hollandcasino.nl/vestigingen/scheveningen
https://www.hollandcasino.nl/vestigingen/scheveningen
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