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STRANDING WITSNUITDOLF I JN  
De afgelopen jaren zijn alleen bruinvissen opgevangen in het opvangcentrum van SOS Dolfijn. 2011 is wat dat betreft een 
bijzonder jaar. Nadat in april een gewone dolfijn werd opgevangen, die helaas kort na binnenkomst overleed, kreeg SOS 
Dolfijn zondagavond 12 juni bericht over een levend gestrande witsnuitdolfijn op Ameland. 

Zo snel mogelijk na het binnenkomen van de strandingsmelding, vertrok een reddingsteam om het dier op te halen. De 
dolfijn van 2,2 meter lang werd in het holst van de nacht met een bootje overgezet naar het vaste land en in de vroege 
morgen van maandag 13 juni, kwam het uitgeputte dier aan in het opvangcentrum in Harderwijk. 

Robbie, genoemd naar zijn vinder, was te verzwakt om zelf  te kunnen zwemmen. Hij is lange tijd continu ondersteund. 
Voor de verzorgers en vrijwilligers was dit iets heel anders dan de veel kleinere bruinvissen waar ze zo gewend aan zijn. 
Robbie was bovendien zeer gretig op aangeboden vis en de verzorgers moesten opletten dat ze niet in hun hand werden 
gebeten. Robbie bleek flink uitgehongerd. 

  

BRU INV ISSEN  IN  DE  OOSTERSCHELDE   
De bruinvis is in Nederland een inheemse soort. Vooral in de maanden februari tot en met april komen ze veel voor in 
Nederlandse wateren. In de zomermaanden trekken de meeste bruinvissen weg naar meer noordelijke gebieden. 
Een bijzondere plek waar het hele jaar door bruinvissen kunnen worden gezien is de Oosterschelde.

Over de bruinvissen in de Oosterschelde is nog niet heel veel bekend. Zo is het onduidelijk of  de dieren door de Ooster-  

Na ruim een week lang intensieve zorg en 
ondersteuning is Robbie zelfstandig gaan 
zwemmen en gaat het langzaam wat 
beter. Wekelijks wordt hij uit het water 
gehaald om gewogen te worden, bloed te 
prikken en ander onderzoek te kunnen 
doen. Afgelopen vrijdag bleken de bloed-
waarden van Robbie een stuk verbeterd. 
Robbie is nog steeds mager, maar zijn 
gezondheid gaat vooruit! 

Om verder aan te sterken krijgt Robbie 15 
kg vis per dag. Medische behandeling en 
observaties van deze bijzondere patiënt 
zullen de komende weken nog erg belang-
rijk zijn en iedereen doet er uiteraard alles 
aan om Robbie weer helemaal beter te 
maken en terug te kunnen brengen naar de 
natuur.

scheldekering zwemmen. Stichting Rugvin doet sinds 2009 onderzoek naar de bruinvissen in 
dit gebied. Een jaarlijkse telling is hierbij een belangrijk onderdeel. 

Zondag 26 juni werd een speciale scan georganiseerd om een idee te krijgen hoeveel bruinvis-
sen in de Oosterschelde leven. Ook een aantal leden van SOS Dolfijn was aanwezig. Rond half  
tien ’s ochtends vertrokken ruim veertig vrijwilligers aan boord van negen schepen in linie 
richting het oosten van de Oosterschelde. Er stond nauwelijks wind, waardoor de dieren mak-
kelijk te ontdekken waren. Tijdens de tocht werden in het hele gebied 61 bruinvissen waarge-
nomen, waaronder minimaal 4 moeder en kalf  paren. Ook tijdens de vorige twee scans zijn er 
jonge dieren gezien, dit wijst erop dat bruinvissen zich in de Oosterschelde voortplanten.  
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INFOBORDEN LANGS NEDERLANDSE  KUST
De stranden van Vlissingen waren al veilig terrein voor toeristen en bezoekers, maar 
zijn nu ook een stuk veiliger voor bruinvissen. Met ingang van deze zomer komen er 
langs de kust van Vlissingen diverse borden te staan met hierop informatie over de 
bruinvis. Het eerste informatiebord is afgelopen week geplaatst.

Op het bord is te lezen hoe en waar de bruinvis leeft, maar ook wat je moet doen wan-
neer een bruinvis op het strand wordt gevonden. Doordat de borden langs de kust op 
strategische plekken staan, hopen we zo bruinvissen en dolfijnen in nood nog beter te 
kunnen helpen. Want helaas worden gestrande dieren nog wel eens teruggezet in zee 
zonder dat de hulp van Stichting SOS Dolfijn is ingeschakeld. Deze goedbedoelde acties 
helpen het gestrande dier bijna nooit omdat het zieke dier niet in staat is lang zelfstandig 
te zwemmen en zo dus uiteindelijk weer aanspoelt of  zelfs verdrinkt.

Dit mooie initiatief  van de Gemeente Vlissingen is inmiddels ook al door andere 
gemeenten langs de kust overgenomen. We hopen dat straks langs de hele kustlijn 
informatie over de bruinvis te vinden is.
 
    

 

Zaterdag 18 juni 
heeft het bedrijf  
TruEconomy tijdens 
een familiedag op 
het Dolfinarium een  
grote donatie 
gedaan aan Stich-
ting SOS Dolfijn.

Kinderen van de 
werknemers hebben 
deze dag bij SOS 
Dolfijn al hun 
vragen kunnen 
stellen en hebben 
onder andere m.b.v. 
een dummydolfijn 
nagespeeld wat je 
moet doen als je 
een levende bruin-
vis of  dolfijn op het 
strand vindt. 

SOS Dolfijn is heel 
erg blij met de steun 
die ze van TruEco-
nomy heeft ontvan-
gen! 

Donaties worden 
door SOS Dolfijn 
gebruikt voor alles 
wat nodig is om 
gestrande dieren te 
redden. Denk hierbij 
aan voeding, medi-
cijnen, medische 
apparatuur en 
hulpmiddelen en 
personeel om de 
dieren te verzorgen. 

Daarnaast probeert 
SOS dolfijn d.m.v. 
wetenschappelijk 
onderzoek en edu-
catie een bijdrage te 
leveren aan het 
beschermen van 
deze dieren in de 
natuur.
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JOUW GEBRU IKTE  GSM KAN ONS  
HELPEN!  
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