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Tabel 1. Walvissen en dolfijnen van de Noord-Hollandse kustwateren 
(NZG Marine Mammal Database, C.J. Camphuysen, ongepubl.).
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Soort Species Stranding Waarneming Recentste  
    geval
Grijze Walvis † Eschrichtius robustus † (X)1    (2009)1
Gewone Vinvis Balaenoptera physalus X X 1998
Noordse Vinvis Balaenoptera borealis X    2005
Dwergvinvis Balaenoptera acutorostrata X X 2004
Bultrug Megaptera novaeangliae  X    2009
Potvis Physeter macrocephalus X X 1997
Beloega Delphinapterus leucas X    1919
Butskop Hyperoodon ampullatus X X 1993
Gewone Spitssnuitdolfijn Mesoplodon bidens X X 2010
Orka Orcinus orca X    1963
Zwarte Zwaardwalvis Pseudorca crassidens X    1935
Griend Globicephala melas X    2003
Tuimelaar Tursiops truncatus X X 2006
Gewone Dolfijn Delphinus delphis X X 2007
Witsnuitdolfijn Lagenorhynchus albirostris X X 2010
Witflankdolfijn Lagenorhynchus acutus X X 2008
Grijze Dolfijn Grampus griseus X (X)2 1895

† Uitgestorven in Atlantische Oceaan  
1 Opgraving 
2 Onvoldoende gedocumenteerde waarnemingen

slepen (onvermijdelijk inwendig 
letsel tot gevolg hebbend). Een kras 
voorbeeld was de stranding van 
een gewone spitssnuitdolfijn bij 
hetzelfde Egmond in de zomer van 
2010. Deze diepwatersoort werd 
uiteraard niet herkend door zijn 
‘redders’, maar advies werd ner-
gens ingewonnen. Met veel toestro-
mende mensen, gesjor en getrek, en 
met rondrazende speedboten in de 
branding werd het dier terug in zee 
gebracht. De paniek van deze wal-
vis, supergevoelig voor geluiden in 
het water, afkomstig uit de Atlan-
tische Oceaan en vast niet voor 
niks gestrand, zal vergelijkbaar zijn 
geweest met die van de butskop 75 
jaar eerder op dezelfde plaats.

Slot
Wat door de jaren heen niet veran-
derd is, is het enorme gebrek aan 
kennis van walvissen. Gemelde 
walvissen blijken zelden of nooit 
juist gedetermineerd te zijn. Dat 
geldt niet alleen voor op afstand 
langszwemmende, nauwelijks 
zichtbare, cryptische soorten, maar 
zelfs voor een bultrug die klokgaaf 
op het strand lag. Vermoedelijk zal 
onze houding ten aanzien van wal-
visachtigen zich pas normaliseren 
wanneer de dieren hier (weer) wer-
kelijk talrijk zijn geworden. Daarop 
is nu nog geen uitzicht. Bruinvissen 
zijn slecht zichtbaar en dolfijnen en 
walvissen zijn te zeldzaam om veel 
mensen de gelegenheid te geven 

ze ook eens in het wild te zien. De 
uitzondering op die regel, de bult-
rug in het Marsdiep, trok belang-
stellenden uit de gehele provincie, 
zelfs uit heel Nederland en België, 
en liet zien hoe onwaarschijnlijk 
populair walvissen nu geworden 
zijn. Het is te hopen dat met de 
toegenomen populariteit ook onze 
gemeenschappelijke kennis zich zal 
ontwikkelen.

Kees Camphuysen
NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut 
voor Onderzoek der Zee
Postbus 59, 1790AB Den Burg, Texel, 
kees.camphuysen@nioz.nl

●  Bultrug en toeschouwers Marsdiep. 
Foto: Kees Camphuysen 30 Jaar 

●   Clean Team in actie op het strand. 
Foto: Stichting De Noordzee

30 Jaar Stichting De Noordzee
De laatste 30 jaar van haar 
9000-jarige bestaan, is er een 
groep enthousiaste Nederlanders 
die zich inzet voor de bescherming 
van de Noordzee. Wat ooit begon 
als Werkgroep Noordzee, is nu 
uitgegroeid tot de Stichting De 
Noordzee (SDN). SDN is dé na-
tuur- en milieuorganisatie die zich 
inzet voor de belangen van de 
Noordzee. 
Een schone en gezonde zee vol 
vis, vogels, dolfijnen en ander 
leven is de droom van Stichting De 
Noordzee. Door diverse activiteiten 
wil de stichting het bewustzijn over 
de waarde van de Noordzee 
vergroten, zodat duurzaam gebruik 
de norm wordt voor activiteiten op 
zee.

Clean Shipping
In het voorjaar van 2008 presen-
teerde Stichting De Noordzee haar 
Clean Shipping aanpak. Hiermee 
wil SDN met alle betrokken partijen 
de dialoog over verduurzaming van 
de scheepvaartwereld aangaan. 
Intensieve samenwerking tussen 
zeeschepen, havens en ladingei-
genaren is daarvoor van cruciaal 
belang.

Afval op de stranden 
Afgelopen zomer ging het Clean 
Team van Stichting De Noordzee 
de Nederlandse stranden op om 
onder strandbezoekers aandacht 
te vragen voor afval. Het Clean 
Team is een promotieteam dat 
samen met strandbezoekers afval 
opruimt. Naast recreanten, spreekt 
SDN ook overheden, havens en 
de scheepvaartsector aan op een 
beter afvalbeleid.

●  Noordzeekrab Foto: Mat Vestjens.

Stichting De Noordzee

Ook de Noordzee 
heeft kleur
Hoe komt de Noordzee toch 
aan haar imago van grijze, 
grauwe zee? Nog belangrijker: 
hoe komt ze er vanaf? Om eer-
lijk te zijn heb ik onze Noordzee 
ook een tijdje links laten liggen. 
Koraalriffen, tropische vissen, 
walvissen & dolfijnen, ik zocht 
dit alles in verre exotische oor-
den. Maar wat bleek bij thuis-
komst? Oók in de Noordzee 
komen koraal (dodemansduim), 
anemonen, kleurige vissoorten 
en zelfs walvisachtigen voor.

Marchien de Ruiter, 
communicatie Stichting 
De Noordzee

 
Bruinvispetitie 
In april 2010 klonk een noodkreet 
van een bruinvis in de Tweede 
Kamer. Stichting De Noordzee 
kwam met een bruinvis op een 
brancard naar de Tweede Kamer, 
om een petitie met ruim 12.000 
handtekeningen aan te bieden, die 
de kamerleden opriep om doeltref-
fende maatregelen te nemen voor 
bruinvisbescherming. 

VISwijzer 
De VISwijzer (www.goedevis.
nl) geeft een overzicht van duur-
zaamheid van vissen, schaal- en 
schelpdieren die in Nederland te 
koop zijn. Zij hebben een groene, 
oranje of rode kleur. Er is een 
aparte categorie voor visproducten 
met het MSC-keurmerk.

●  Foto: Stichting De Noordzee


