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Wel héél
veel dode

bruinvissen

Waaraan stierven tientallen
bruinvissen? Onderzoeker
Lonneke IJsseldijk heeft
de eerste op de snijtafel.
„Ze zijn tegelijk overleden.”

Door�onze�medewerker
Anne�van�Kessel

AMSTERDAM.�Op de Waddeneilan-
den spoelen sinds vorige week
woensdag dagelijks zo’n twintig dode
bruinvissen aan. Er stranden dage-
lijks bruinvissen op de Nederlandse
kust, maar zoveel tegelijk is onge-
wo o n .

„Opvallend is dat de dieren die te-
gelijk aanspoelen allemaal in de-
zelfde staat van ontbinding zijn”, zegt
bruinvisonderzoeker Lonneke IJssel-
dijk van de Universiteit Utrecht. „De
dieren die gisteren op de kust beland-
den, zagen er al een stuk slechter uit
dan de dieren die woensdag op het
strand terechtkwamen.” Het lijkt er
dus op dat alle dieren ongeveer tege-
lijk overleden zijn.

Om hoeveel dieren het gaat, is nog
niet bekend, maar IJsseldijk ver-
moedt dat het om enkele tientallen
gaat. „Zaterdag waren het er alleen op
Ameland al twintig. Dan gaat het
h a rd .”

Er leven volop bruinvissen in het
Nederlandse deel van de Noordzee,
schattingen gaan uit van zo’n 85.000.
Dagelijks stranden enkele van die
walvissen op de Nederlandse kust.
Vorig jaar waren het er 431. Maar zo-
veel tegelijk is ongewoon. IJsseldijk:
„Dit jaar was tot nu toe een rustig jaar
met circa 300 aangespoelde dieren,
maar wellicht dat het nu alsnog een
druk jaar wordt.” Aangespoelde�bruinvissenop�Ameland.�De�doodsoorzaak�van�de�tientallen�aangespoelde�bruinvissen�is�nog�onduidelijk.
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Vrijwilligers van het Nederlandse
Strandingsnetwerk verzamelen de
aangespoelde dieren, begraven ze of
brengen ze naar Utrecht, waar IJssel-
dijk de doodsoorzaak onderzoekt. Ze
onderzoekt tussen de vijftig en hon-
derd dieren per jaar.

De bioloog heeft vijfentwintig die-
ren van de massastranding in de vrie-
zer liggen om te onderzoeken en ver-
wacht dat het daarbij blijft. Dieren
die nu nog aanspoelen zijn al te ver
ontbonden om de doodsoorzaak
goed te achterhalen. „Daarnaast is
het logistiek gezien onmogelijk om
alle dieren hierheen te brengen en te
onderzoeken. Het zijn dieren van ge-

middeld vijftig kilo. Zoveel opslagca-
paciteit hebben we hier niet in de
vriezers. Maar ik denk dat deze s ub-
set representatief is voor de hele
g ro e p.”

IJsseldijk begint woensdag met het
pathologisch onderzoek maar was
zelf al zo nieuwsgierig dat ze alvast
een walvis wilde bekijken. „Hij ligt nu
voor me op de snijtafel. Hij is niet
f ris.” Over de doodsoorzaak kan ze
nog weinig zeggen, maar opvallend is
dat het allemaal volwassen dieren
zijn.

„In 2011 hebben we ook een mas-
sastranding gehad. Dat waren alle-
maal jonge, verhongerde dieren. Als
volwassen dieren tegelijk doodgaan,
kan dat bijvoorbeeld komen door ex-
plosies op zee of door een virusinfec-
t i e .” Het ministerie van Defensie
zoekt momenteel uit of er de afgelo-
pen weken militaire oefeningen zijn

geweest of dat er bommen tot ont-
ploffing zijn gebracht.

Bij alle dieren bekijkt IJsseldijk
eerst de buitenkant. Zo kijkt ze naar
het gewicht en of er opvallende ab-
cessen te zien zijn of parasieten.
Daarna maakt ze het dier open en on-
derzoekt ze alle organen een voor
een. „Als er nog eten in de maag zit,
heeft het dier recent nog vis gevangen
en zal de dood waarschijnlijk plotse-
ling zijn gekomen. Als het dier al ver-
zwakt was door ziekte, zit er vaak on-
voldoende voedsel in de maag.” Na
IJsseldijks onderzoek gaan alle ma-
gen naar Wageningen, waar onder-
zoekers uitpluizen wát een dier gege-
ten heeft.

Met behulp van PCR-testen, kan
IJsseldijk uitzoeken of de bruinvissen
besmet zijn met bepaalde virussen.
„Ik wil bijvoorbeeld naar het morbilli-
virus kijken, een virus dat eerder voor
grootschalige sterfte onder dolfijnen
heeft gezorgd.”

Drijfmodellen
Met drijfmodellen zouden onderzoe-
kers kunnen achterhalen waar de die-
ren zijn overleden. Gezien de staat
van ontbinding denkt IJsseldijk dat
de eerste bruinvissen die aanspoel-
den drie dagen dood waren. „Ve r m o e -
delijk komen de dieren uit het Noor-
den aangezien de strandingen op de
eilanden begonnen, en sinds gisteren
ook de Groningse kust bereiken.” De
bioloog houdt nauw contact met
Deense en Duitse onderzoekers of
daar ook walvissen strandden. „To t
nu toe hebben zij niets opvallends ge-
z i e n .”

Volgens IJsseldijk is het einde voor-
lopig nog niet in zicht. „Misschien
hebben we de piek nog niet eens ge-
had. Als dit nog een paar dagen door-
gaat, kan dat hier voor de populatie
bruinvissen wel een probleem wor-
d e n .”

Ik wil naar het
morbillivirus kijken

Lonneke�IJsseldijk�v�i�s�o�n�d�e�r�zo�e�ke�r


