
1 Apr i l !  
 INFORMATIE OVER  
 ‘DE HAVENDOLFIJN’ 

 
Sinds enkele dagen zwemt er een verdwaalde  
gewone dolfijn (Delphinus delphis) in Leiden. 

 
 

 
    
 
 
 

    

 Omdat de dolfijn hier niet thuis hoort en het 
 moeilijk heeft om zelf de weg terug te vinden  
 naar zee, staat een reddingsactiereddingsactiereddingsactiereddingsactie gepland om  
 hem op een veilige manier te vangen en te  
 transporteren naar Katwijk.U wordt vriendelijk 
 verzocht op zondag niet naar de Haven te komen  
 omdat de drukte het dier meer stress oplevert 
 wat de redding bemoeilijkt. 
 
 VrijwilligVrijwilligVrijwilligVrijwilligers ers ers ers van de Wijkvereniging Tussen de  Wijkvereniging Tussen de  Wijkvereniging Tussen de  Wijkvereniging Tussen de     
    Rijnen Rijnen Rijnen Rijnen houden tot die tijd dag en nacht dag en nacht dag en nacht dag en nacht 
    toezicht toezicht toezicht toezicht op het dier....    
        

Gelieve niet zelfstandigGelieve niet zelfstandigGelieve niet zelfstandigGelieve niet zelfstandig    De reddingreddingreddingredding wordt gecoördineerd en uitgevoerd  
actie te actie te actie te actie te ondernemenondernemenondernemenondernemen    door eeeeen team van specialisten en team van specialisten en team van specialisten en team van specialisten van de EERSTE EERSTE EERSTE EERSTE    
(voor meer informatie:    HULPHULPHULPHULP BIJ ZEEZOOGDIEREN  BIJ ZEEZOOGDIEREN  BIJ ZEEZOOGDIEREN  BIJ ZEEZOOGDIEREN op zondagmiddag a.s. op zondagmiddag a.s. op zondagmiddag a.s. op zondagmiddag a.s.     
dolfijn@tussenderijnen.nl)    om 14:00u.om 14:00u.om 14:00u.om 14:00u. 
          
Tot die tijd verzoeken we u dringend  
rekeningrekeningrekeningrekening    te houden met te houden met te houden met te houden met de dolfijnde dolfijnde dolfijnde dolfijn        
op de volgende manieren:    

 

- Maak gMaak gMaak gMaak geen een een een onnonnonnonnodig lawaaiodig lawaaiodig lawaaiodig lawaai  
 

- Benader dBenader dBenader dBenader de dolfijne dolfijne dolfijne dolfijn niet niet niet niet direct direct direct direct met een boot met een boot met een boot met een boot   
(het dier kan u eventueel wel benaderen,  
zet dan de motor uit en wacht met starten 
tot hij wegzwemt) 
 

- De dolfijn NIET voerenNIET voerenNIET voerenNIET voeren    (hij vangt zelf vis) 
    

- Het dier niet aan proberen te rakenniet aan proberen te rakenniet aan proberen te rakenniet aan proberen te raken    
    

- NNNNiet in heiet in heiet in heiet in het water gaant water gaant water gaant water gaan: dolfijnen zijn wilde dieren  
en kunnen onvoorspelbaar reageren als ze zich in het  
nauw gedreven voelen.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 

   
 De reddingsactie wordt live  
 uitgezonden via de webcam van 
 www.tussenderijnen.nl/dolfijn.htmwww.tussenderijnen.nl/dolfijn.htmwww.tussenderijnen.nl/dolfijn.htmwww.tussenderijnen.nl/dolfijn.htm            

    ZONDAG A.S.ZONDAG A.S.ZONDAG A.S.ZONDAG A.S. om om om om 14:00 UUR 14:00 UUR 14:00 UUR 14:00 UUR     
 

Foto © Theo Westra 

De juiste instanties om dit dier te beschermen en te redden zijn De juiste instanties om dit dier te beschermen en te redden zijn De juiste instanties om dit dier te beschermen en te redden zijn De juiste instanties om dit dier te beschermen en te redden zijn     

REEDS INGESCHAKELD! REEDS INGESCHAKELD! REEDS INGESCHAKELD! REEDS INGESCHAKELD! U hoeft niets te doenU hoeft niets te doenU hoeft niets te doenU hoeft niets te doen!!!!    

U mag de dolfijn wU mag de dolfijn wU mag de dolfijn wU mag de dolfijn wéééél l l l op uw gemak op uw gemak op uw gemak op uw gemak bekijbekijbekijbekijken indien u rustig en stil ken indien u rustig en stil ken indien u rustig en stil ken indien u rustig en stil blijftblijftblijftblijft....    

Foto © Theo Westra 

Zie ook: TV West Nieuws zondag om 17:00uZie ook: TV West Nieuws zondag om 17:00uZie ook: TV West Nieuws zondag om 17:00uZie ook: TV West Nieuws zondag om 17:00u. 


