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BRU INV IS  ANNE  TERUG NAAR  ZEE  
Vrijdag 15 april is bruinvis Anne teruggebracht naar zee. Deze jonge bruinvisdame 
strandde op 18 december 2010 in Frankrijk, nabij Calais. Een gestrande bruinvis in het 
buitenland vergt altijd wat extra organisatie, maar deze dag werd de redding van deze 
bruinvis ook nog eens bemoeilijkt door een dik pak sneeuw en ijs op de snelwegen in 
Nederland en België. 

Bruinvis Anne is de eerste bruinvis van dit jaar die na volledig herstel terug kan naar 
de natuur en we hebben goede hoop dat alle bruinvissen die op dit moment in het 
opvangcentrum verblijven, dit jaar eveneens terug naar zee gebracht kunnen worden. 

Het is altijd heel fijn wanneer het op de dag van de uitzet rustig weer is. Daarom wordt 
de weersvoorspelling van te voren door de schipper scherp in de gaten gehouden.  
Gelukkig waren de vooruitzichten goed en bleken de weersomstandigheden die dag 
zelfs perfect. De zee was spiegelglad.

Vroeg in de ochtend is Anne uit haar bassin gehaald en klaargemaakt voor transport. 
Met de dolfijnambulance zijn we vanuit Harderwijk naar de haven van Lauwersoog 
gereden waarna Anne is overgebracht op het schip ‘de Krukel’ van het ministerie van 
EL&I. 

Anne had tijdens het transport rustige ademhalingen en gedroeg zich voorbeeldig in 
haar transportkist. Het was ongeveer anderhalf  uur varen naar de uitzetlocatie die 
een paar mijl ten noorden van het Noordzeegat tussen Ameland en Schiermonnikoog 
lag. 

Eenmaal op de juiste plek aangekomen, werd het schip stilgelegd waarna Anne is 
overgebracht naar de kleine rubberboot. Vanuit de rubberboot is Anne vrijgelaten. Ze 
zwom rustig uit onze armen weg en maakte zelfs nog een klein rondje voor de boot 
langs voordat ze de diepte indook! Na een aantal minuten hebben we haar nog een 
paar keer boven zien komen en daarna was ze vertrokken... 

B I JZONDERE  STRANDING 
17 april kwam er bij SOS Dolfijn opnieuw een strandings-
melding binnen. Het bleek niet om een bruinvis te gaan, 
maar om een gewone dolfijn. Een mannetje van ruim 
anderhalve meter, die bij Oostvoorne was gevonden. 

Eenmaal in het opvangcentrum werd bloed geprikt en zijn 
gewicht en lichaamstemperatuur gemeten. De dolfijn was 
erg ziek en zwak en niet in staat om zelf  te zwemmen. 
Daarom werd het dier continu ondersteund in het water. 

Helaas overleed de dolfijn in de vroege ochtend van 
maandag 18 april. Het was de tweede keer ooit dat een 
gewone dolfijn in Harderwijk werd opgevangen. Deze 
soort komt normaal gesproken niet voor in de wateren 
rondom Nederland en dat maakt deze stranding een 
unieke gebeurtenis.
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