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Foto voorpagina: Foto van de narwal van Bornem, door Team Sluis Wintam genomen tijdens de nacht 
van 27 op 28 april 2016, op vraag van één van de auteurs, omdat die het bericht van een ‘aange-
spoelde narwal’ niet geloofde.  
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SAMENVATTING 
 

Dit rapport geeft een overzicht van zeezoogdie-

ren en opmerkelijke vissen gestrand of waarge-

nomen in België in 2016, en de eerste resultaten 

van het onderzoek. Het kadert in de uitvoering 

van het Koninklijk Besluit betreffende de soor-

tenbescherming in de zeegebieden onder de 

rechtsbevoegdheid van België. Daarnaast bevat 

het een beschrijving van het onderzoek naar de 

effecten van offshore windparken op de bruinvis 

(Phocoena phocoena), ons meest algemeen 

voorkomende zeezoogdier.  

In Belgische wateren werden tot begin 2017 232 

offshore windturbines geïnstalleerd. Er werd 

vastgesteld dat bruinvissen tijdens de construc-

tie sterk verstoord werden. 

Met 137 dieren was het aantal strandingen van 

bruinvissen, na een jaar met relatief weinig 

dieren (52), weer op het niveau van 2013 en 

2014. Belangrijke doodsoorzaken blijven pre-

datie door de grijze zeehond (Halichoerus gry-

pus; 30% van de dieren waarvan de doods-

oorzaak kon worden vastgesteld) en incidentele 

vangst (39%), maar voor een groot aantal dieren 

(83; 61%) bleef door de staat van ontbinding de 

doodsoorzaak onbekend. Het aantal waar-

nemingen van bruinvissen bij gericht onderzoek 

was relatief laag, met dichtheden van respec-

tievelijk 1,2 en 0,9 dieren/km² in april en mei. In 

tegenstelling tot 2015 werden opnieuw bruin-

vissen gemeld in de Schelde. 

Witsnuitdolfijnen (Lagenorhynchus albirostris) 

werden slechts op één dag gemeld, in tegen-

stelling tot tuimelaars (Tursiops truncatus) die 

opnieuw regelmatige gasten waren. In april 

spoelde een zeer ontbonden mannelijke tuime-

laar aan. Het was van 1990 geleden dat nog 

een tuimelaar aangespoeld was aan onze kust. 

Enkele dagen later spoelde een gewone (Del-

phinus delphis) of gestreepte dolfijn (Stenella 

coeruleoalba) aan te Hemiksem (Schelde); om-

wille van de staat van ontbinding kon de soort 

niet bepaald worden. 

Het aantal aangespoelde dode of stervende 

zeehonden was gelijk aan het aantal in de voor-

bije jaren: zes gewone (Phoca vitulina), 11 grijze 

en 12 niet tot op soort geïdentificeerde zeehon-

den. SEA LIFE Blankenberge verzorgde een 

recordaantal dieren: 15 grijze en 24 gewone 

zeehonden, waaronder een albino dier. 

De meest opvallende waarnemingen van zee-

zoogdieren in 2016 waren twee bultruggen (Me-

gaptera novaeangliae) en een narwal (Monodon 

monoceros). Het verschijnen van de bultrug aan 

onze kust komt niet echt als een verrassing: er 

is een stijgende trend in het aantal waarnemin-

gen van deze soort in de Noordzee.  

De in de Noordzee extreem zeldzame narwal 

werd levend waargenomen in de Schelde op 30 

maart. De ontbonden resten van het dier werden 

op 27 april aangetroffen te Bornem. Het was 

bijna 70 jaar geleden dat in de Noordzee nog 

een narwal gemeld was. De opvallende stran-

dingen en waarnemingen van Arctische zee-

zoogdieren in West-Europa de laatste jaren zijn 

mogelijk een signaal van een veranderend eco-

systeem in het noordpoolgebied. 

Naast zeezoogdieren strandden een aantal op-

merkelijke vissen. In oktober strandde een le-

vende reuzenhaai (Cetorhinus maximus) te De 

Panne. Ondanks de intensieve reddingspogin-

gen stierf het 5 m lange dier op het strand. In 

december tenslotte spoelden twee maanvissen 

(Mola mola) aan. Eén van deze dieren werd op-

gevangen te SEA LIFE Blankenberge, waar het 

enkele maanden later overleed.
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RÉSUMÉ 
 

Ce rapport présente une vue générale des 

échouages et observations de mammifères 

marins et de poissons rares dans nos eaux 

pour l’année 2016, ainsi que les premiers 

résultats de recherche. Il décrit l’implémen-

tation du Décret Royal sur la protection des 

espèces marines. De plus, il inclut une descrip-

tion des recherches sur les effets des parcs 

éoliens offshore sur le marsouin (Phocoena 

phocoena).  

Depuis le début de 2017, 232 éoliennes ont 

été installées dans les eaux belges. Les mar-

souins ont été dérangés durant cette phase de 

construction sur une zone relativement large.  

Le nombre de 137 marsouins échoués est 

proche de celui de 2013 et 2014, tandis que 

2015 s’était caractérisé par peu d’échouages 

(n= 52). Les principales causes de mortalité 

sont la prédation par le phoque gris (Halichoe-

rus grypus; 30% des causes identifiées) et la 

capture accidentelle (39%). Dans 61% (n= 83) 

des cas, la cause de mortalité n’a pas pu être 

déterminée en raison du mauvais état de con-

servation. Le nombre de marsouins observés 

lors de campagnes de recensement était rela-

tivement bas avec une densité de 1,2 et 0,9 

individus/km² en avril et en mai, respective-

ment. Des marsouins ont également été obser-

vés de nouveau dans l’estuaire de l’Escaut.  

Des dauphins à bec blanc (Lagenorhynchus 

albirostris) ont été observés à une occasion 

tandis que des grands dauphins (Tursiops 

truncatus) ont été rapportés à plusieurs repri-

ses. En avril, un grand dauphin mâle dans un 

état avancé de décomposition s’est échoué. Le 

dernier échouage en Belgique date de 1990. 

Quelques jours plus tard, un autre dauphin 

(dauphin commun Delphinus delphis ou 

dauphin bleu et blanc Stenella coeruleoalba) 

s’est échoué à Hemiksem (Escaut). L’identifi-

cation de l’espèce n’a pas pu être réalisée en 

raison du mauvais état de conservation. 

Le nombre d’échouage de phoques morts ou 

moribonds reste similaire aux années précé-

dentes: six phoques communs (Phoca vituli-

na), 11 phoques gris et 12 pinnipèdes non-

identifiés. Le SEA LIFE Blankenberge a pris en 

soin un nombre relativement élevé d’individus: 

15 phoques gris et 24 phoques communs, y 

compris un albinos.  

Les observations les plus remarquables en 

2016 furent celles de deux baleines à bosse 

(Megaptera novaeangliae) et d’un narval (Mo-

nodon monoceros). La présence de baleines à 

bosse le long de notre côte ne doit plus être 

une surprise car l’espèce est de plus en plus 

fréquemment rapportée en Mer du Nord. Par 

contre, le narval est une espèce extrêmement 

rare en Mer du Nord. Un narval a été observé 

dans l’Escaut le 30 mars; les restes décompo-

sés de cet animal ont été retrouvés à Bornem 

le 27 avril. Le cas précédent connu d’un narval 

en Mer du Nord date d’il y a 70 ans. Le narval 

de 2016, ainsi que les observations et échou-

ages d’autres espèces arctiques dans notre 

région pourraient indiquer un changement de 

l’écosystème polaire.  

En 2016, quelques poissons rares dans nos 

eaux se sont échoués, tel un requin pèlerin 

(Cetorhinus maximus) qui s’est échoué en 

octobre. En dépit de nombreux efforts pour 

remettre en mer cet animal de 5 m, il est mort 

sur la plage. Finalement en décembre deux 

poissons-lunes (Mola mola) se sont échoués. 

L’un a été envoyé au SEA LIFE Blankenberge 

où il est mort quelques mois plus tard.
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SUMMARY 
 

This report presents an overview of marine 

mammals and remarkable fish washed ashore 

and observed in Belgium in 2016, and includes 

the first results of research. It describes part of 

the implementation of the Royal Decree on ma-

rine species protection. Besides that, it includes 

a description of the investigation of the effects of 

offshore windfarms on the harbour porpoise 

(Phocoena phocoena). 

Up to the beginning of 2017, 232 offshore wind 

turbines were installed in Belgian waters. It was 

concluded that during construction harbour por-

poises were disturbed over a relatively large 

area. 

The number of washed ashore harbour porpoi-

ses was, with 137 animals, back at the level of 

2013 and 2014, after a year with relatively few 

animals (52). Major causes of death remain pre-

dation by grey seals (Halichoerus grypus; 30% 

of the animals for which a cause of death could 

be identified) and incidental catch in fishing gear 

(39%), but for a large number of animals (83; 

61%) no cause of death could be identified due 

to their state of decomposition. The number of 

observations of harbour porpoises in effort-rela-

ted surveys was relatively low, with a density of 

respectively 1.2 and 0.9 animals/km² in April and 

May. Unlike in 2015, porpoises were reported 

again from the river Scheldt. 

White-beaked dolphins (Lagenorhynchus albi-

rostris) were only reported on one day, in con-

trast to bottlenose dolphins (Tursiops truncatus), 

which were regular and prominent guests again. 

In April a severely decomposed male bottlenose 

dolphin washed ashore. The previous case of a 

bottlenose dolphin stranding in Belgium dates 

back to 1990. A few days later, a common (Del-

phinus delphis) or striped dolphin (Stenella coe-

ruleoalba) washed ashore at Hemiksem 

(Scheldt); the animal could not be identified to 

species level due to its advanced state of 

decomposition. 

The number of strandings of dead and dying 

seals remained similar to previous years: six 

harbour seals (Phoca vitulina), 11 grey seals 

and 12 unidentified seals. SEA LIFE Blanken-

berge took care of a record high number of 

seals: 15 grey and 24 common seals, including 

an albino animal. 

The most remarkable sightings of marine mam-

mals in 2016 were those of two humpback 

whales (Megaptera novaeangliae) and a nar-

whal (Monodon monoceros). The appearance of 

humpback whales off our coast does not come 

as a surprise: there is an increasing trend in the 

number of sightings of this species in the North 

Sea.  

The narwhal, an extremely rare species in the 

North Sea, was observed in the river Scheldt on 

30 March. The decomposed remains of this 

animal were discovered on 27 April at Bornem. 

The previous record of a narwhal in the North 

Sea region dated back almost 70 years. This 

narwhal, and the unusual strandings and sigh-

tings of other Arctic marine mammals in Wes-

tern Europe in recent years, may be a sign of a 

changing Arctic ecosystem. 

In 2016 some remarkable fish washed ashore. 

In October a live basking shark (Cetorhinus 

maximus) stranded at De Panne. Despite inten-

sive efforts to refloat the 5 m long animal, it peri-

shed on the beach. Finally, in December two 

ocean sunfishes (Mola mola) washed ashore. 

One of these was transferred to SEA LIFE Blan-

kenberge, where it died a couple of months 

later.  
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1. INLEIDING 
 

Dit rapport geeft een overzicht van zeezoog-

dieren en opmerkelijke vissoorten gestrand of 

waargenomen in 2016 in België. Het omvat 

tevens de eerste resultaten van het onderzoek 

van gestrande dieren en van de opvang van 

zeehonden. Daarnaast bevat het een inleiding 

over het onderzoek van de invloed van offshore 

windparken op zeezoogdieren.  

Zeezoogdieren zijn beschermde diersoorten, en 

zijn zo opgenomen in het Koninklijk Besluit (KB) 

betreffende de soortenbescherming in de zee-

gebieden onder de rechtsbevoegdheid van Bel-

gië (Anoniem, 2002), dat op zich een uitvoering 

is van internationale afspraken. In het KB wor-

den bepalingen vermeld over het wetenschap-

pelijk onderzoek van gestrande en bijgevangen 

zeezoogdieren. Bepaalde gestrande vissoorten, 

niet noodzakelijk wettelijk beschermd, worden 

op dezelfde manier behandeld. In 2016 werden 

de meeste gestrande zeezoogdieren gerappor-

teerd, zoals voorzien in de afspraken gemaakt in 

de Kustwacht (Haelters et al., 2013). Ongeveer 

de helft van de gestrande (dode) dieren werd 

opgehaald voor onderzoek. 

Omdat de constructie van offshore windparken 

mogelijk negatieve effecten heeft op zeezoog-

dieren, wordt een monitoring uitgevoerd. Over 

de achtergrond en de doelstellingen van dit 

onderzoek wordt in dit rapport wat meer infor-

matie gegeven. 

Vragen over zeezoogdieren of andere soorten, 

of over procedures, kan men overmaken via 

dolfijn@natuurwetenschappen.be. Gestrande of 

bijgevangen dieren kan men ad hoc melden, 

(telefonisch) rechtstreeks aan het KBIN, of via 

een lokale overheidsdienst.

 
Figuur 1. Bruinvissen in de havengeul van Nieuwpoort (25 maart 2016; foto: Aäron Fabrice)  
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2. WAARNEMINGEN 
 

De waarnemingen van zeezoogdieren hier 

gerapporteerd, betreffen gegevens verzameld 

door het KBIN of andere wetenschappelijke in-

stellingen, naast waarnemingen gemeld via 

diensten actief op zee en van derden, zoals via 

www.zeezoogdieren.org, een initiatief beheerd 

door Natuurpunt Antwerpen-Noord vzw, en 

www.waarnemingen.be. De waarnemingen 

gerapporteerd via www.waarnemingen.be, de 

website voor natuurinformatie van Natuurpunt 

en Stichting Natuurinformatie, zijn hier niet 

systematisch overgenomen. 

BRUINVISSEN 
In 2016 werden twee gerichte luchtsurveys uit-

gevoerd voor het schatten van de dichtheid en 

de verspreiding van zeezoogdieren. In april en 

mei werden respectievelijk gemiddelde dicht-

heden geschat van 1,2 en 0,9 bruinvissen per 

km² in Belgische wateren, of respectievelijk in 

totaal ongeveer 4.000 en 3.000 dieren (data 

KBIN). 

Net als 2015 was 2016 een mager jaar voor wat 

betreft waarnemingen van zeezoogdieren vanaf 

onderzoeksschepen. Onderzoekers van het In-

stituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) 

registreerden 62 bruinvissen in Belgische water-

en op een totaal gevaren afstand van 1.856 km, 

of 3,3 dieren per 100 km (mededeling INBO via 

e-mail). De dichtheid is daarmee vergelijkbaar 

met 2015 toen 2,2 dieren per 100 km werden 

waargenomen – heel wat lager dan de 8,7 

dieren per 100 km in 2014 (data INBO; Haelters 

et al., 2016a). 

In 2016 werden, na een jaar zonder meldingen 

(Haelters et al., 2016b), tussen maart en mei en 

in augustus opnieuw levende bruinvissen opge-

merkt in de Schelde (waaronder het Deurganck-

dok; database KBIN; www.waarnemingen.be; 

verkeerscentrale Zandvliet). Van 21 juni tot 10 

juli werd een bruinvis waargenomen in de ach-

terhaven van Zeebrugge. 

Via www.waarnemingen.be werden in totaal 170 

waarnemingen gemeld van levende bruinvissen 

(telkens één tot 10 dieren) langs de kust, in zee 

of in havens, en 14 waarnemingen van dieren in 

de Schelde (in totaal 21 dieren). 

ANDERE WALVISACHTIGEN 
Zoals in 2015 werden in 2016 enkele tuimelaars 

(Tursiops truncatus) gezien op zee: op 2 en 3 

april (Scheepvaartpolitie), 7 mei (www.waarne-

mingen.be) en 10 mei (nabij de Oostdyck zand-

bank; SPN en vaartuig Spirit). Op 16 september 

zwommen twee tuimelaars voor Oostende 

(SPN). Lijnvissers kregen op 8 oktober nabij het 

wrak van de Birkenfels het gezelschap van zes 

tot acht tuimelaars, inclusief een kalfje. Op 11 

september zwommen drie niet tot op soort ge-

identificeerde ‘dolfijnen’ mee met een vaartuig 

met duikers.  

Opnieuw werden opmerkelijk weinig witsnuitdol-

fijnen (Lagenorhynchus albirostris) gezien. Op 

16 februari werd er één waargenomen vanaf de 

Simon Stevin (www.waarnemingen.be; VLIZ), 

en op dezelfde dag werden er drie gezien bij de 

Fairy Bank vanuit het toezichtsvliegtuig van het 

KBIN. 

Op 20 januari 2016 werd even een ‘grote walvis-

achtige’ waargenomen aan de havenmond van 

Oostende – het dier werd niet geïdentificeerd, 

maar de dag voordien werd wel een potvis (Phy-

seter macrocephalus) waargenomen voor de 

Zeeuwse kust. In januari en februari spoelden 

overigens langs de kusten van de zuidelijke 

Noordzee, in al onze omringende landen, potvis-

sen aan, in totaal 30 (Haelters, 2016), waarbij 

opvallend veel dieren plastic in de maag hadden 

(Unger et al., 2016). Op 2 april zwom nog een 

potvis de Westerschelde op – het dier bleef in 

Nederlandse wateren, en keerde na enkele uren 

terug naar zee (www.zeezoogdieren.org en per-

soonlijke mededeling Jaap van der Hiele). 

Op 28 januari werd door wandelaars een ‘potvis 

in nood’ gemeld dicht bij Oostende. De Kust-

wacht kwam ter plaatse, en ontdekte er twee 

bultruggen (Megaptera novaeangliae), die rustig 

(foeragerend?) dicht bij de kust richting Middel-

kerke zwommen (Figuur 2). In vergelijking met 

de potvis komen strandingen van bultruggen 
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veel minder vaak voor, en een preventieve 

interventie voor het voorkomen van een stran-

ding is niet nodig. Het gaat pas om de derde 

bevestigde waarneming van deze soort in onze 

wateren. Voor de Franse en Nederlandse kust 

werden in deze periode overigens ook bult-

ruggen waargenomen, en in oktober zwom een 

bultrug de Westerschelde op, tot Vlissingen 

(Nederland; persoonlijke mededeling Jaap van 

der Hiele; www.waarneming.nl). 

De unieke waarneming van een narwal 

(Monodon monoceros) in de Schelde wordt 

verder besproken.

 

 
Figuur 2. Vaartuig van de zeereddingsdienst bij twee bultruggen; de vele meeuwen bij de dieren 
wijzen er mogelijk op dat de dieren aan het foerageren waren (Raversijde, 28 januari 2016; foto: Bram 
Conings; slechts één van de dieren is zichtbaar op de foto). 
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ZEEHONDEN 
Gewone en grijze zeehonden worden steeds 

vaker gezien aan de kust en in havens, onge-

twijfeld als gevolg van een gestage toename in 

de populaties in de buurlanden.  

In tegenstelling tot het verleden, werden fre-

quent grijze zeehonden op het strand, op 

strandhoofden en in havens opgemerkt (Figuur 

3). Hans De Blauwe (2016) meldde dat een 

grijze zeehond die kwam uitrusten op de ooste-

lijke havenmuur van Zeebrugge zich verwond 

had aan de scherpe randen van de Japanse 

oester (Crassostrea gigas), een niet inheemse 

soort die hier, net zoals op andere plaatsen met 

hard substraat, welig tiert. Grijze zeehonden 

waren eeuwen lang zeldzaam in de zuidelijke 

Noordzee, maar de populaties namen snel toe 

vanaf de jaren 1990, mogelijk door het stop-

zetten van de jacht en de vermindering van 

verontreiniging, maar er zijn ook kolonies ont-

staan op plaatsen waar dat in het verleden niet 

mogelijk was door de aanwezigheid van de 

mens en nu verdwenen landroofdieren. 

In de Nederlandse Waddenzee steeg het aantal 

grijze zeehonden van enkele dieren in de jaren 

1980 tot meer dan 3.000 dieren in 2012, onder 

meer door immigratie vanuit kolonies in het Ver-

enigd Koninkrijk (Brasseur et al., 2015). Ook in 

Zeeland en Noord-Frankrijk groeiden de popu-

laties. In Frankrijk worden af en toe meer dan 

100 zeehonden, vooral grijze, opgemerkt op een 

zandbank bij Gravelines, net ten westen van 

Duinkerke (La Voix du Nord, 2016; persoonlijke 

mededeling J. Karpouzopoulos,). Waarschijnlijk 

betreft het hierbij dieren die zich verplaatsen 

tussen Frankrijk en zuid-oost Engeland. 

Gewone zeehonden worden bijna dagelijks 

waargenomen aan onze kust, vooral in de 

havens van Nieuwpoort en Blankenberge. Ook 

op strandhoofden en op het strand wordt de 

gewone zeehond vaak gezien. Een opvallende 

waarneming van een gewone zeehond betrof 

een dier dat in de Blankenbergse Vaart opge-

merkt werd eind februari. Hoogstwaarschijnlijk 

hetzelfde dier verbleef minstens tot begin april in 

het Kanaal Brugge-Oostende. Het dier zwom tot 

in Brugge, waar het op het ponton van de Ko-

ninklijke Roeivereniging en zelfs op (bemande) 

roeiboten kwam rusten. Het merkplaatje van het 

dier toonde aan dat het zich ooit in een opvang-

centrum bevond: zeehond ‘Jule’ was geboren in 

2015, opgevangen als pup op 4 juni 2015 in het 

Seehundstation Norden-Norddeich, en eind juli 

van dat jaar vrijgelaten bij het eiland Juist (Duits-

land; persoonlijke mededeling Tim Fetting). 

Zoals in het verleden werden opnieuw meldin-

gen gemaakt van de verstoring van zeehonden 

door strand- of havenbezoekers, en door los-

lopende honden. Op de plaats waar frequent 

zeehonden uitrusten in de haven van Nieuw-

poort plaatste men in de Kerstvakantie 2016–

2017 een nadarafsluiting (Figuur 4). In de haven 

van Blankenberge werd door Vlaamse minister 

van Dierenwelzijn Weyts een ‘zeehonden-

ponton’ ingewijd. Dat drijvende ponton moet een 

geschikte rustplaats bieden aan zeehonden.  

Op www.waarnemingen.be werden heel wat 

waarnemingen van gewone zeehonden gemeld: 

er waren van de kust en zee 339 waarnemingen 

(met telkens 1 tot 6 dieren), en van de Schelde 

en zijrivieren en –kanalen 58 waarnemingen 

(met in totaal 62 dieren). Van de grijze zeehond 

werden 219 waarnemingen gemeld van telkens 

één tot drie dieren (in totaal 238 dieren), terwijl 

van de Schelde 4 waarnemingen gemeld wer-

den (telkens van één dier). 

Tekenend voor het talrijker voorkomen van 

beide zeehondensoorten is het samen voor-

komen van de twee soorten, en interacties 

(Figuur 3 en 4).
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Figuur 3. Grijze (links) en gewone (rechts) zeehond naast elkaar in de haven van Blankenberge (foto: 
Rudy van Geldere) 
 

 
Figuur 4. Links boven: zeven gewone zeehonden op een schuine helling in de haven van Nieuwpoort 
(foto: Linda Vanthourenhout); rechts boven: interactie tussen gewone (links) en een grijze (rechts) 
zeehond in de haven van Nieuwpoort – de dieren werden ook vechtend gezien (foto: Gilbert Cogghe); 
onder links: verstoring van rustende zeehonden aan dezelfde schuine helling (foto: Dirk De Nie); 
onder rechts: plaatsing van nadar afsluiting aan de schuine helling te Nieuwpoort (foto: Luc David).
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3. STRANDINGEN, VONDSTEN OP ZEE EN INCIDENTELE 

VANGSTEN VAN ZEEZOOGDIEREN 
 

BRUINVISSEN 
In 2016 werden 136 dode of stervende bruinvis-

sen gerapporteerd van de kust, en daarnaast 

één dier in Schelde bij Wetteren (Tabel 1). Van 

deze dieren werden er drie aangetroffen in de 

haven van Oostende. Minstens vier van de 

bruinvissen zijn levend aangespoeld, en kort na 

de stranding gestorven. Bijkomend werden twee 

dode bruinvissen gemeld, drijvend voor de kust 

(ze werden niet verzameld); één ervan was in 

staand want gewikkeld (melding Pollux, 8 april). 

 

Tabel 1. Aangespoelde bruinvissen, of dieren gevonden in havens, per locatie (*: exclusief haven) 

Plaats Niet verzameld Verzameld Verzameld (%) Lengte kust 
Aantal/km 

kustlijn 

Schelde 1 0 0% - - 

Knokke-Heist 5 2 29% 10,2 0,7 

Zeebrugge 3 0 0% 2,1* 1,4 

Blankenberge 2 2 50% 3,2 1,3 

Wenduine-De Haan 12 5 29% 10,4 1,6 

Bredene 7 1 13% 3,6 2,2 

Oostende 17 9 35% 8,6 3,0 

Middelkerke 19 8 30% 7,7 3,5 

Nieuwpoort 2 4 67% 3,6 1,7 

Koksijde 5 13 72% 8,0 2,3 

De Panne 5 15 75% 4,7 4,3 

Totaal 78 59 43% 62,1 2,2 

 
 

Van 59 van de aangespoelde dieren (43%) 

werden de resten verzameld voor verder onder-

zoek. De resten van de andere dieren werden 

niet teruggevonden (weggespoeld?), door het 

KBIN niet verzameld, en/of voor destructie afge-

voerd. Van de dieren waarvoor dit beoordeeld 

kon worden (n=129), was 57% vers tot licht ont-

bonden, 43% was sterk ontbonden. Van de 

dieren die tijdens de koude maanden (januari tot 

april en november tot december) aanspoelden, 

was 81% relatief vers, terwijl dat voor de dieren 

aangespoeld in de warme maanden (mei tot 

oktober) slechts voor 35% van de dieren het 

geval was. Vooral in maart en april (n=44) 

spoelden veel relatief verse dieren aan.  

Het aantal gestrande bruinvissen was, na een 

mager jaar, opnieuw een stuk hoger dan gemid-

deld (Figuur 5), ondanks de relatief lage dicht-

heid vastgesteld in maart en mei tijdens lucht-

surveys. Deze surveys betreffen momentop-

names, met een zeer lage temporele resolutie, 

en mogelijk zijn er sterke schommelingen in het 

aantal dieren in het voorjaar. 
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Figuur 5. Het aantal jaarlijks 
geregistreerde strandingen 
van bruinvissen tussen 1990 
en 2016 (1970-1989: totaal 
aantal gevallen) 
 
 
 

Bruinvissen komen typisch algemeen voor in de 

late winter en het vroege voorjaar; dit zijn door-

gaans de maanden met het hoogst aantal stran-

dingen (Figuur 6), hoewel de laatste jaren ook in 

de zomer veel bruinvissen aanspoelden. Vooral 

in maart en april werden veel gestrande bruin-

vissen gemeld (gemiddeld 27 dieren per 

maand). Ook in juli, september en oktober lag 

het aantal gestrande dieren relatief hoog tegen-

over de voorbije jaren (Figuur 6), maar 68% van 

de in deze maanden aangespoelde dieren betrof 

kadavers in verregaande staat van ontbinding, 

mogelijk afkomstig van dieren relatief ver van de 

kust gestorven. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Figuur 6. Maandelijkse ver-
deling van de strandingen 
van bruinvissen in 2016 
tegenover het gemiddelde in 
1996-2005 en 2006-2015 
(inclusief ± standaard 
deviatie) 

 

ANDERE WALVISACHTIGEN 
In 2016 spoelden, naast de bruinvissen, ook een 

tuimelaar, een dolfijn en een narwal aan. De 

tuimelaar spoelde aan te Oostende op 26 april. 

Het volwassen mannetje van 3,19 m lang was in 

verregaande staat van ontbinding (Figuur 8); er 

werden tanden bemonsterd en enkele weefsel-

stalen genomen. Het was al van 1990 geleden 

dat nog een gestrande tuimelaar gemeld werd 

van onze kust (Van Gompel, 1996). Een dag na 

de gestrande tuimelaar werd een nog veel zeld-

zamer dier gemeld uit Bornem (Schelde): een 

narwal (zie hoofdstuk 6)! 

Op 30 april werd de week, na strandingen van 

narwal, tuimelaar en enkele bruinvissen, afge-

sloten met een nieuwe, eveneens zeer zeld-

zame gast: een gestreepte (Stenella coeruleo-

alba) of gewone dolfijn (Delphinus delphis) te 

Hemiksem (Schelde). Door de verregaande 
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staat van ontbinding van het jonge mannetje 

(1,62 m) kon de soort niet meer bepaald 

worden, maar met hulp van vrijwilligers (VOC, 

Natuurpunt) kon het kadaver toch geborgen 

worden (Figuur 9). 

ZEEHONDEN 
In 2016 spoelden 11 grijze zeehonden dood of 

stervend aan; daarvan werden vijf dieren verza-

meld voor verder onderzoek. Er spoelden zes 

gewone zeehonden dood of stervend aan, waar-

van drie dieren verzameld werden (Figuur 7). 

Bijkomend werd een zeer oud kadaver van een 

gewone zeehond aangetroffen ter hoogte van 

het Galgeschoor, Schelde (www.zeezoog-

dieren.org; niet weergegeven in de statistieken).  

Naast de zeehonden die tot op soort konden 

gebracht worden, spoelden nog 12 zeehonden 

aan, inclusief een dier in de Rupel (www.zee-

zoogdieren.org), die niet teruggevonden wer-

den, of in een toestand verkeerden die in situ 

niet meer toeliet vast te stellen welke soort het 

betrof (Figuur 7); daarvan werden twee dieren 

verzameld voor verder onderzoek. Het aantal 

aangespoelde zeehonden was nagenoeg gelijk 

als in de drie voorgaande jaren. 

 
 
 
 
 
 
 
Figuur 7. Aantal grijze zee-
honden, gewone zeehonden 
en niet tot op soort geïdentifi-
ceerde zeehonden dood of 
stervend aangespoeld, inci-
denteel gevangen en aange-
troffen in havens (Belgische 
wateren) van 2005 tot 2016 
(excl. dieren die te SEA LIFE 
opgevangen werden) 
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Figuur 8. Dood aangespoelde tuimelaar (Oostende, 26 april 2016; foto: JH/KBIN) 

 

 
Figuur 9: Dolfijn aangespoeld te Hemiksem (30 april 2016; foto: Marcel Peeters)  
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4. RESULTAAT VAN HET ONDERZOEK VAN AANGESPOELDE 

DIEREN 
 

Het onderzoek van dood aangespoelde dieren 

loopt nog, en de resultaten hieronder gerappor-

teerd zijn daarom onvolledig en nog preliminair. 

BRUINVISSEN 
We beschouwen bruinvissen met een lengte van 

0,90 m tot 1,34 m als juvenielen, en nog kleinere 

dieren als neonaten (Lockyer, 1995a, 1995b; 

Karakosta et al., 1999). Het grootste deel van de 

bruinvissen waarvoor dit kon bepaald worden 

(n=84) waren juvenielen (n=66; 79%); er waren 

12 adulte dieren (14%) en vijf dieren die als neo-

naat beschouwd werden (6%) (Tabel 2). Van de 

dieren waarvoor een geslacht kon bepaald wor-

den (n=56), waren er 21 vrouwtjes (37,5%) en 

35 mannetjes (62,5%).  

 
Tabel 2. Geslacht en leeftijdscategorie van de aangespoelde bruinvissen 

Leeftijd Vrouwtje Mannetje Niet bekend Totaal 

Adult 6 5 2 13 

Juveniel 15 30 21 66 

Neonaat 
  

5 5 

Niet bekend 
  

53 53 

Totaal 21 35 81 137 

 
 
Van 83 van de 137 dode dieren (61%) kan geen 

doodsoorzaak gegeven worden omdat ze niet 

verzameld werden, in te verregaande staat van 

ontbinding verkeerden, het onderzoek geen 

doodsoorzaak kon vaststellen, of omdat het 

onderzoek nog loopt (Tabel 3).  

Van de 54 dieren waarvoor na analyse van uit-

wendige kenmerken en/of na autopsie wel een 

vermoedelijke doodsoorzaak kon vastgesteld 

worden, waren er 21 (39%) (vermoedelijk) inci-

denteel gevangen, 16 (30%) (vermoedelijk) 

rechtstreeks of onrechtstreeks het slachtoffer 

van een grijze zeehond (Figuur 11), en 16 (30%) 

gestorven aan een andere natuurlijke doods-

oorzaak (infectieziekte, kanker, verregaand 

parasitisme, verhongering, verstikking). 

Incidentele vangst werd vastgesteld tussen 

februari en april, en in september (Tabel 3). 

Vaak was het niet gemakkelijk om de doodsoor-

zaak te bepalen door vraat van vossen (Vulpes 

vulpes; Figuur 10). 

Figuur 10. Vraat van vossen (?) bemoeilijkt vaak 
het bepalen van een doodsoorzaak van gestran-
de bruinvissen (Koksijde, 5 maart 2016; foto: 
KBIN). 

Opmerkelijke en duidelijke gevallen waren een 

dier dat verdronken was in een kartennet te De 

Panne (Figuur 12) en een dier dat gestikt was in 

een veel te grote rode poon (Chelidonichthys 

lucerna; Figuur 13), een schorpioenvisachtige 

vis (Scorpaeniformes) met stevige stekels in de 

rugvin. 
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Tabel 3. Vermoedelijke doodsoorzaak van bruinvissen per maand 

Maand Incidentele vangst Predatie 
Andere natuurlijke 

oorzaak 
Niet bekend 

Januari    1 

Februari 1 2 1  

Maart 11 10 3 7 

April 4 1 4 14 

Mei  2 2 10 

Juni   1 5 

Juli  1 3 10 

Augustus   1 4 

September 5 1  11 

Oktober   1 11 

November    6 

December    4 

Totaal 21 17 16 83 

 
 

 

Figuur 11. Typisch beeld van een door een grijze zeehond gedode en gedeeltelijk verorberde bruinvis 
(Middelkerke, 10 maart 2016; foto: JH/KBIN) 
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Figuur 12. Bruinvis verdronken in een kartennet (De Panne, 24 maart 2016; foto: Lola Lemenu) 
 

 

Figuur 13. De rode poon was geen ‘vis van het jaar’ voor deze bruinvis: het dier is er in gestikt 
(Oostende, 22 maart 2016; foto: JH/KBIN).  
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ZEEHONDEN 
Van de meeste van de aangespoelde zeehon-

den kon, gezien de verregaande staat van ont-

binding, geen doodsoorzaak bepaald worden. 

Het is overigens niet steeds opportuun, eenvou-

dig of nuttig om adulte grijze zeehonden in staat 

van ontbinding te verzamelen voor verder 

onderzoek (Figuur 14). Uit de resultaten van de 

autopsie blijkt dat minstens één van de grijze 

zeehonden vermoedelijk verdronken was in een 

visnet (16 november 2016). De doodsoorzaak 

van de dieren die gestorven zijn te SEA LIFE 

Blankenberge was natuurlijk (ziekte, verhon-

gering, genetische afwijking en interactie met 

andere zeehonden). In Duitsland en het Vere-

nigd Koninkrijk werd recent predatie vastgesteld 

van volwassen mannelijke grijze zeehonden op 

gewone zeehonden en zelfs op soortgenoten 

(van Neer et al., 2015; Brownlow et al., 2016).

 

 

Figuur 14. Adulte mannelijke grijze zeehond (gewicht geschat op meer dan 200 kg) in staat van 
ontbinding, vrijgegeven voor destructie (Middelkerke, 8 juni 2016; foto JH/KBIN) 
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5. STRANDINGEN VAN LEVENDE ZEEZOOGDIEREN, 
REVALIDATIE EN VRIJLATING 

 

BRUINVISSEN 
In 2016 zijn minstens vier levende bruinvissen 

gestrand; ze zijn kort na de stranding gestorven 

(Figuur 17). Eén van de dieren vertoonde spo-

ren van eerdere interactie met (vermoedelijk) 

een grijze zeehond. 

ZEEHONDEN 
In 2016 werden 15 grijze en 24 gewone zeehon-

den overgebracht naar SEA LIFE voor verzor-

ging (Figuren 15 en 16): het hoogste aantal ooit. 

Vier van de gewone zeehonden zijn kort na de 

opvang gestorven; twee ervan vertoonden ver-

wondingen mogelijk veroorzaakt door interactie 

met andere zeehonden. 

Op een grijze zeehond zaten honderden zee-

hondenluizen (Echinophthirius horridus). Deze 

tot 3 mm lange parasiet is één van de weinige 

insecten die zich aanpaste aan een grotendeels 

mariene levenswijze. Mogelijk fungeert dit dier 

als tussengastheer voor andere parasieten 

(Leidenberger et al., 2007). 

Een primeur voor SEA LIFE was de opvang van 

een albino gewone zeehond (Figuur 18). Eén 

van de opgevangen gewone zeehonden was 

afkomstig uit Duitsland: het dier was als huiler 

op 16 juli 2015 in Helgoland gevonden, en er 

later dat jaar vrijgelaten (persoonlijke medede-

ling S. Mahal, Seehundstation Friedrichskoog).  

SEA LIFE gaf in 2016 aan 12 grijze en 20 

gewone zeehonden terug de vrijheid. 

Figuur 15. Het ophalen van een zieke gewone 
zeehond door de brandweer en SEA LIFE 
(Nieuwpoort, 5 november 2016; foto: 
Christopher Noens) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 16. Aantal grijze en 
gewone zeehonden, opge-
vangen te SEA LIFE Blan-
kenberge (2005-2016) 
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Figuur 17. Eén van de levend gestrande bruinvissen, kort na de stranding gestorven (Oostende, 1 
februari 2016; foto: JH/KBIN) 
 

 
Figuur 18. Het vrijlaten van de albino zeehond door SEA LIFE (Blankenberge, 15 oktober 2016; foto: 
www.krantvanblankenberge.be)  
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6. EEN NARWAL IN DE SCHELDE! 
 

In Europa zijn waarnemingen en strandingen 

van de narwal extreem zeldzaam. In de voorbije 

eeuwen zijn in de Noordzee slechts een tiental 

strandingen en waarnemingen gekend van dit 

enigmatische dier – de bron van de legende van 

de eenhoorn. Deze diersoort is sterk geasso-

cieerd met het Arctische ijs.  

Het bericht op 27 april van een ‘sterk ontbonden 

walvisachtige’ te Bornem, nabij de sluis van 

Wintam, en ‘mogelijk een narwal’, leek ons bij-

gevolg in eerste instantie zeer ongeloofwaardig. 

Het kadaver lag klaar om afgevoerd te worden 

voor destructie.  

De foto’s die ’s nachts door de sluiswachters 

genomen werden, bevestigden echter de iden-

tificatie: de eerste narwal voor België, de eerste 

in de Noordzee in bijna 70 jaar tijd, op ruim 90 

km landinwaarts van de monding van de Schel-

de, en duizenden km verwijderd van het norma-

le leefgebied van de soort! De resten van het 

dier werden de volgende ochtend verzameld 

door medewerkers van het KBIN, in samenwer-

king met de brandweer- en technische diensten 

van Bornem (Figuur 20). 

Dezelfde dag nog werd een autopsie uitgevoerd 

te Merelbeke, aan de faculteit Diergeneeskunde 

van de Universiteit Gent, in een samenwerking 

tussen dierenartsen van de universiteiten van 

Luik en Gent. Het dier bleek een mannetje van 

3,04 m lengte en een gewicht van 290 kg. De 

stoottand had een totale lengte van 76,5 cm, 

waarvan 50 cm uitwendig (Figuur 19). De leeftijd 

van het dier kon geschat worden op 5 tot 6 jaar 

(Haelters et al., in druk). Er werden geen voed-

selresten in de maag aangetroffen, wel een 

groot aantal stukjes afval, vooral plastic, waar-

schijnlijk daar terechtgekomen tijdens de doods-

strijd (Figuur 21). 

Bij nakijken van zeezoogdieren gerapporteerd 

aan www.waarnemingen.be in de Schelde in de 

weken voor de stranding, ontdekte Tom Van 

den Neucker (Universiteit Antwerpen) een waar-

neming die ongetwijfeld dit dier betrof. Het is 

logisch dat de waarnemers in eerste instantie 

niet aan een narwal dachten (Figuur 21), maar 

het betekende meteen ook dat het dier zeker op 

eigen kracht tot bij ons gezwommen was. 

De narwal van Bornem is zeer ver afgedwaald 

van zijn leefgebied. Omdat het kadaver sterk 

ontbonden was, kon een doodsoorzaak niet 

eenduidig vastgesteld worden, maar het is waar-

schijnlijk dat het dier door ondervoeding 

gestorven is. 

Het is verleidelijk om dit geval van een Arctisch 

dier in onze contreien in verband te brengen met 

de algemene, wereldwijde klimaatsveranderin-

gen door menselijke activiteiten, met als gevolg 

daarvan een dramatische achteruitgang van het 

noordpoolijs (IPCC, 2013), maar daarvoor is dit 

een te extreem zeldzaam geval. Toch moeten 

we vaststellen dat in de voorbije twee jaren op-

vallend veel Arctische dwaalgasten opgemerkt 

werden in Europa, waaronder één of meerdere 

Groenlandse walvissen (Balaena mysticetus), 

beloegas (Delphinapterus leucas) en een zadel-

rob (Pagophilus groenlandicus). 

 

 

Figuur 19. De tand van de narwal was in totaal 76,5 cm lang (foto: KBIN).  
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Figuur 20. Ophalen van de narwal te Bornem (28 april 2016; foto: David Legrève) 
 

 

Figuur 21. Boven links: waarneming van de narwal in de Schelde door Maarten Mortier en Johan 
Colman (30 maart 2016; foto: Maarten Mortier); boven rechts: aankomst van de narwal aan de 
Universiteit Gent (28 april 2016; foto: JH/KBIN); onder links: maaginhoud van de narwal, met resten 
van parasieten, afval en verweerd hout (foto: JH/KBIN); onder rechts: stukjes afval uit de maag (foto: 
JH/KBIN).  
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7. STRANDING VAN ZELDZAME VISSOORTEN 
 

REUZENHAAI 
29 oktober 2016. De eerste dag van de herfst-

vakantie. We verwachten geen strandingen, 

want het waait nagenoeg niet: windkracht 1. We 

verwachten wel wat meldingen van waarnemin-

gen: het is mooi weer en er is veel volk op het 

strand. Net na de middag komt er toch een on-

verwacht telefoontje van een wandelaar: “Er ligt 

een dier op het strand te De Panne, nabij de 

meest oostelijke slufter, en het leeft nog”. Even 

later komen de eerste foto’s binnen: het gaat 

onmiskenbaar om een reuzenhaai (Cetorhinus 

maximus). 

De brandweer en een aantal vrijwilligers leveren 

grote inspanningen om het dier terug in het 

water te krijgen: een moeilijke opdracht gezien 

het afgaand tij en de omvang van het dier (Fi-

guur 22). Uiteindelijk lukt het, maar het dier 

heeft meer dan een uur droog gelegen. Nog een 

uur later ligt het opnieuw op het strand, nu defi-

nitief (Figuur 23 en 24). Het is duidelijk: het on-

fortuinlijke dier is stervende, en kan niet meer 

gered worden. Nieuwe pogingen om het in zee 

te brengen, hebben geen zin.  

Het betreft een jong mannetje van 5 m lang en 

een gewicht van 670 kg. De dag na de stranding 

wordt het onderzocht door heel wat geïnteres-

seerden, waaronder medewerkers van de uni-

versiteiten van Gent en Luik, het KBIN en 

haaienspecialist Frederik Mollen. De autopsie 

brengt geen duidelijke doodsoorzaak aan het 

licht: waarschijnlijk is het dier gewoon veron-

gelukt in het ondiepe, verraderlijke kustwater. 

Er werden stalen genomen van weefsels en 

parasieten, en de ogen werden bewaard voor 

eventuele leeftijdsbepaling. Men gebruikt che-

mische analyses van ooglenzen steeds vaker 

voor het schatten van de leeftijd van haaien en 

zeezoogdieren (Garde et al., 2007). Een ana-

lyse van de ooglenzen van Groenlandse haaien 

(Somniosus microcephalus) toonde recent aan 

dat deze slome dieren van koud water eeuwen 

oud kunnen worden (Nielsen et al., 2016). 

De reuzenhaai is een zeldzame soort in Belgi-

sche wateren (Poll, 1947; Rappé & Eneman, 

1988; Haelters & Mollen, 2007; Haelters, 2012). 

Gevallen van strandingen zijn ons niet bekend, 

maar ze zijn er ongetwijfeld geweest doorheen 

de eeuwen. Zo worden recent in het Verenigd 

Koninkrijk jaarlijks een vijftal strandingen gemeld 

(Deaville, 2016). Op het moment van de stran-

ding zwom een tweede reuzenhaai voorbij, 

richting Frankrijk.

 

Figuur 22. Talrijke vrijwilligers proberen te verhinderen dat de reuzenhaai opnieuw op het strand 
terechtkomt (De Panne, 29 oktober 2016; foto: JH/KBIN). 
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Figuur 23. Bij de tweede keer dat het dier aanspoelde, was duidelijk dat het niet meer te redden was 
(foto: JH/KBIN). 
 

 

Figuur 24. Dode reuzenhaai op het strand, net voor het dier opgehaald werd (foto: JH/KBIN) 
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MAANVISSEN 
In 2016 werden we geconfronteerd met de 

stranding van een andere - weliswaar minder 

zeldzame - oceaanreus. Op 9 december trof 

men een verse maanvis (Mola mola) aan op het 

strand van De Haan: een jong dier met een 

hoogte, inclusief vinnen, van 60 cm. Het werd 

opgehaald door medewerkers van SEA LIFE, 

waar het bij aankomst zo vers bleek dat het nog 

bewoog, en in een bassin met water geplaatst 

werd (Figuur 25). Het dier is gestorven te SEA 

LIFE op 28 februari 2017. Het lang in leven hou-

den van deze pelagische vissoort is een echte 

uitdaging, en enkel mogelijk in grote aquaria. 

Maanvissen worden 3 m lang en 4 m hoog 

(Carwardine, 1995), en ze kunnen meer dan 2 

ton zwaar worden (Roach, 2003). 

Op Kerstdag strandde te Wenduine opnieuw 

een maanvis; de resten van dit dier verdwenen. 

In januari 2017 strandden nog 3 maanvissen, en 

we kunnen dus van een echte maanvissen-

winter spreken. 

De maanvis komt voor van tropische tot warm 

gematigde oceanen en (diepe) zeeën, en de 

Noordzee bevindt zich op de rand van zijn ver-

spreidingsgebied. Strandingen van deze dier-

soort tussen november en januari zijn een feno-

meen dat al honderden jaren bekend is (Coe-

nen, 1585). Maanvissen die zich in het najaar en 

de winter dicht bij de kust in ons deel van de 

Noordzee bevinden, worden door een combina-

tie van ondiepte, getijdenstroming en het dalen 

van de watertemperatuur vaak nog levend op 

het strand geworpen. 

Occasioneel worden tijdens de zomermaanden 

levende jonge maanvissen waargenomen of ge-

vangen. Maanvissen komen vanuit de Atlanti-

sche Oceaan bij ons terecht via het Kanaal of, 

zoals gesuggereerd door Van Deinse & Verhey 

(1964), ‘om de noord’, zoals potvissen. Waar-

schijnlijk is het een combinatie van de twee 

opties (Haelters, 2004). 

 

 

Figuur 25. Jonge maanvis in een bassin te SEA LIFE (9 december 2016; foto: JH/KBIN) 
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8. DE INVLOED VAN OFFSHORE WINDPARKEN OP 

ZEEZOOGDIEREN 
 

Om haar doelstellingen m.b.t. hernieuwbare 

energie te behalen, voorziet de federale over-

heid de installatie van 2.2 GW aan offshore 

windenergie tegen 2020. Tussen 2008 en begin 

2017 werd hiervan 877 MW gerealiseerd onder 

de vorm van 232 windturbines en vier offshore 

hoogspanningstations (Brabant & Rumes, 2016; 

Figuur 26). Het overgrote deel van deze structu-

ren werd geplaatst op stalen funderingen (50 

jacket en 180 monopile en funderingen) die met 

behulp van hydraulische hamers in de zee-

bodem gehamerd werden. 

Bij elke hamerslag komt een deel van de ener-

gie vrij onder de vorm van onderwatergeluid, dat 

hoge niveaus kan bereiken. Bij het heien van 

een monopaal van 5 m diameter werd een 

niveau gemeten tot 196 dB re 1µPa nul tot piek 

niveau (Lz-p), genormaliseerd naar 750 m van de 

bron (Norro et al., 2013): ruim boven het niveau 

waarbij bruinvissen verstoord worden (Tougaard 

et al., 2014). 

Bruinvissen hebben een uitstekend gehoor. Ze 

gebruiken onderwatergeluid om te communi-

ceren, te navigeren en hun prooien te vangen. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat tijdens 

luchtsurveys vastgesteld werd dat bruinvissen 

een gebied met een diameter van 20 km rond 

de geluidsbron vermijden tijdens het heien 

(Haelters et al., 2015). Bruinvissen zijn relatief 

kleine, warmbloedige dieren met een beperkt 

vermogen tot energieopslag (Koopman, 1998); 

vandaar dat een aanhoudende verstoring van 

hun vermogen tot foerageren kan leiden tot een 

verhoogde mortaliteit en/of emigratie (Reijnders, 

1992).  

Het KBIN voert onderzoek uit naar de effecten 

van de constructie van offshore windparken op 

bruinvissen door middel van luchtsurveys en 

passieve akoestische monitoring (PAM). De 

resultaten hiervan worden periodiek gerappor-

teerd (Degraer et al., 2012, 2013, 2016) en 

dragen bij tot het beheer van deze windparken.

 
Figuur 26. Tot begin 2017 werden in totaal 232 windturbines geplaatst (foto: JH/KBIN).  
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9. DISCUSSIE EN CONCLUSIES 
 

BRUINVISSEN 
In 2016 was het aantal aangespoelde bruinvis-

sen, na een mager jaar, opnieuw op het niveau 

van 2013 en 2014. Een gelijkaardige trend stel-

de men vast in Nederland, waar dubbel zoveel 

bruinvissen aanspoelden als in 2015 (Keijl, 

2016). Zoals in Nederland (Keijl, 2016) blijkt 

predatie door grijze zeehonden een belangrijke 

doodsoorzaak. Er werden in maart en april veel 

gestrande bruinvissen gemeld (gemiddeld 27 

per maand), maar in juli, september en oktober 

lag het aantal gestrande dieren eveneens 

relatief hoog, mogelijk duidend op een gemid-

deld dichter bij onze kust voorkomen van bruin-

vissen in de zomermaanden. 

ANDERE WALVISACHTIGEN 
Er werden opnieuw weinig witsnuitdolfijnen 

waargenomen. Daarentegen werden geregeld 

tuimelaars opgemerkt. De witsnuitdolfijn komt 

vooral noordelijker voor in de Noordzee, en is 

zeldzaam in het Kanaal. In Nederland stelde 

men een afname in het aantal strandingen vast, 

maar de soort komt daar nog ver van de kust 

geregeld voor (Keijl, 2016). Tuimelaars komen 

relatief algemeen voor in het Kanaal, en in de 

Noordzee langs de kust van Schotland. 

In 2016 waren er strandingen van een tuimelaar 

(de eerste sinds 1990) en van een andere dolfijn 

(een gestreepte of gewone dolfijn). In Nederland 

waren er opvallende strandingen van gewone 

en gestreepte dolfijnen, wat er volgens Keijl 

(2016) kan op duiden dat deze soorten zich 

langzaam tot in de zuidelijke Noordzee versprei-

den, mogelijk onder invloed van warmer 

wordend zeewater. 

De waarneming van twee bultruggen komt niet 

als een verrassing: dit dier wordt een regelmati-

ge gast in de Noordzee, met jaarlijks waarne-

mingen voor de Nederlandse en Engelse kust. 

Het verschijnen van deze soort in een gebied 

waar die in het verleden niet voorkwam is moei-

lijk te verklaren; mogelijk spelen een groeiende 

populatie en het opzoeken van nieuwe foera-

geergebieden een rol (Haelters et al., 2010). Het 

opduiken van een narwal in onze wateren is 

daarentegen zeer opmerkelijk. Van de hele 

Noordzee zijn slechts een tiental gevallen gere-

gistreerd, de eerste daarvan in 1588. Samen 

met andere verschijningen van aan ijs gebonden 

zeezoogdieren in onze contreien is dit dier 

mogelijk een getuige van een snel veranderend 

Noordpool-ecosysteem. 

ZEEHONDEN 
De trend in het aantal aangespoelde gewone en 

grijze zeehonden vertoont in het voorbije decen-

nium een stijging. In 2016 werden 29 dode en 

stervende zeehonden gemeld: zes gewone, 11 

grijze en 12 niet tot op soort ge-identificeerde 

dieren. SEA LIFE Blankenberge verzorgde een 

recordaantal zeehonden: 15 grijze en 24 gewo-

ne. Zeehonden zijn gewone verschijningen 

geworden aan onze kust, en naast gewone 

worden nu ook grijze zeehonden geregeld in 

havens gezien. 

OPMERKELIJKE VISSOORTEN 
In 2016 strandde een levende reuzenhaai. De 5 

m lange planktoneter is waarschijnlijk gewoon 

verongelukt tussen de verraderlijke zandbanken 

ter hoogte van De Panne. In december strand-

den twee jonge maanvissen, gevolgd door nog 

drie maanvissen begin 2017. Het stranden van 

maanvissen komt niet elk jaar voor, maar mees-

tal komen deze oceanische dieren in de vroege 

winter op het strand terecht, waarschijnlijk onder 

invloed van de dalende watertemperatuur en de 

golfslag in de branding.
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