
Walvissen hebben 
ons nodig.
Voor walvissen zijn vervuilde wateren en 
klimaatverandering slechts twee van de vele 
gevaren, die deze schitterende en intelligente 
dieren meer dan ooit bedreigen.
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English Promoting Sustainable Forestry.
Please recycle.

French Promoting Sustainable Forestry.
Please recycle.

German Promoting Sustainable Forestry.
Please recycle.

Dutch Geschikt voor hergebruik
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Inhoud

We geven de strijd niet op
De gevaren die walvissen en dolfijnen bedreigen zijn talrijker dan 
ooit. De meest onnodige dreiging komt vanuit Japan, Noorwegen 
en IJsland, landen die zich nog steeds met de commerciële jacht 
op walvissen bezighouden. We zullen niet rusten voor zij daarmee 
ophouden.

We zullen ons ook sterk maken voor nog meer maatregelen, die 
walvissen moeten beschermen tegen het verstrikt raken in visnetten 
en botsingen met schepen op drukbevaren routes. Ook gaan we 
door met de hulp aan zeezoogdieren als die op diverse stranden 
aanspoelen.

Het IFAW zal alles in het werk stellen om walvissen en dolfijnen 
te beschermen tegen bedreigingen die door mensen worden 
veroorzaakt. Wereldwijd treedt het IFAW op als pleitbezorger en 
beschermer van walvissen en dolfijnen, maar met oog voor de 
belangen van de bevolking in de kustregio’s. We redden gestrande 
dieren, dragen bij aan veiliger oceanen, voeren baanbrekende 
projecten uit en waar mogelijk oefenen we invloed uit op de 
politieke besluitvorming.

Help ons alstublieft en steun dit belangrijke werk.

Patrick R. Ramage
Hoofd Walvissenprogramma

Help ons alstublieft en steun dit belangrijke werk.
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De Internationale 
Walvisvaartcommissie (IWC) 
De IWC is een wereldwijd intergouvernementeel 
orgaan dat tot taak heeft walvissen te beschermen 
en beleid met betrekking tot de walvisjacht te 
formuleren. Er zijn 88 landen bij aangesloten. Het 
IFAW ziet er nauwlettend op toe, dat de IWC niet 
de aandacht van de walvisjacht laat afleiden.
De Japanse regering heeft jarenlang aan ‘stemmen 
verzamelen’ gedaan om een blok te vormen, 
dat tientallen jaren beschermingsbeleid zou 
ondermijnen. Op initiatief van het Verenigd 
Koninkrijk werd in 2011 een voorstel aangenomen 
om de IWC effectiever en transparanter te maken. 
Dat is ook wel gelukt, maar om het internationaal 
verbod op de commerciële jacht in de praktijk 
te laten werken, is er voor de voorstanders van 
bescherming voor walvissen nog genoeg werk te 
doen. 

Werk in walvisvarende 
landen 
De beslissing van Japan, IJsland en Noorwegen 
om met de walvisjacht te stoppen, zal uiteindelijk 
in de regeringsgebouwen van Tokyo, Reykjavik en 
Oslo moeten worden genomen. Het IFAW zoekt 
samen met beleidsvormers en verantwoordelijke 
instanties in die landen naar wegen om deze 
beslissing te bespoedigen. Ook initiëren we 
in deze en andere landen activiteiten om het 
schandelijk karakter van de zogenaamde ‘jacht 
voor wetenschappelijke doeleinden’ aan de kaak 
te stellen.

Nadat het IFAW ruim vijf jaar lang zoveel 
mogelijk aanbevelingen van onafhankelijke 
juridisch adviseurs had verzameld, beschikte 
de Australische regering in juli 2013 over 
voldoende materiaal om een zaak tegen de 
Japanse walvisjacht ‘voor wetenschappelijke 
doeleinden’ in de Zuidelijke IJszee bij het 
Internationaal Gerechtshof aan te spannen.

Internationale 
gemeenschap mobiliseren 
tegen walvisjacht 
In juni 2010 wisten de walvisvarende landen de 
IWC er bijna toe te bewegen de commerciële 
walvisjacht weer legaal te verklaren. Dankzij de 
niet-aflatende waakzaamheid van het IFAW en 
haar donateurs kon worden voorkomen dat Japan, 
Noorwegen en IJsland de jacht op walvissen weer 
wisten te legaliseren.

Het IFAW grijpt alle mogelijke internationale 
conventies en wettige strategieën aan om 
te zorgen, dat walvisreservaten echt veilige 
toevluchtsoorden voor walvissen worden en er een 
eind komt aan de commerciële walvisjacht.

Een wrede jacht
Er bestaat geen humane methode om een walvis 
te doden. Niet alleen proberen de jagers een 
dier te raken dat in beweging is en zich voor het 
grootste deel onder water bevindt, ze richten 
hun harpoenen ook nog eens vanaf een wankel 
platform. Dat maakt het bijna onmogelijk om een 
walvis snel en effectief te doden. 

Zijn doodsstrijd duurt minstens twee minuten 
maar soms blijft hij nog een half uur in leven. Je 
kunt je geen voorstelling maken van het lijden dat 
deze dieren moeten doorstaan terwijl ze langzaam 
maar zeker verdrinken of doodbloeden.

Strijd tegen 
commerciële walvisjacht
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De commerciële walvisjacht werd al meer dan twintig jaar geleden verboden. 
Desondanks blijven Japan, IJsland en Noorwegen hun harpoenen op deze nobele 
dieren afvuren, om er producten van te maken die niemand nodig heeft. Sinds het 
wereldwijd verbod op de commerciële walvisjacht in 1986 van kracht werd, zijn al 
meer dan 35.000 walvissen door walvisvaarders gedood.
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Walvistoerisme: een 
opkomende ‘groene’ 
bedrijfstak
Goed georganiseerd walvistoerisme is een 
duurzame, milieuvriendelijke bedrijfstak die 
regionale economieën inkomsten oplevert en bijdraagt aan 
de bescherming van en kennis over walvissen.

Volgens een wereldomvattend onderzoek van het IFAW waarvan de 
uitkomsten in 2009 werden gepubliceerd, namen in het voorgaande jaar 13 
miljoen mensen in 119 landen deel aan walvisexcursies. Daarmee gaven ze 
in totaal het duizelingwekkende bedrag van € 1,5 miljard uit.

Een zegen voor heel de 
gemeenschap 
Hoewel walvistoerisme onderdeel uitmaakt van 
de wereldwijde toeristenindustrie, is dit een 
vorm van toerisme die vooral lokale en regionale 
gemeenschappen ten goede komt. Toeristen 
die op walvisexcursie gaan, steunen de lokale 
economie met hun aankopen, van boottickets 
tot aanverwante uitgaven voor vervoer, eten, 
overnachtingen en souvenirs. Zo wordt het 
bedrijfsleven ondersteund, wordt werkgelegenheid 
gecreëerd en worden inkomsten gegenereerd in 
kustregio’s over de hele wereld.

Van jagen tot bewonderen 
In december 2010 sponsorde het IFAW een 
mondiaal congres voor walvistoerisme aan de 
VN-universiteit van Tokyo, Japan. Onder de 
deelnemers waren ondernemers in deze sector uit 
diverse landen, waaronder ook Japan en andere 
walvisvarende landen.

We dringen er bij Japan, IJsland en Noorwegen 
op aan om te stoppen met de commerciële 
walvisjacht en in plaats daarvan het walvistoerisme 
in hun land te bevorderen, met als argument dat 
hun kustprovincies en de nationale economie daar 
op termijn wel bij zullen varen.

Meet Us Don’t Eat Us
In IJsland worden toeristen vaak aangemoedigd 
om een stukje walvisvlees te proeven. Daarbij 
wordt ze op de mouw gespeld dat de meeste 
IJslanders walvisvlees eten. Uit onderzoek van 
Capacent Gallup in 2013 kwam echter naar 
voren, dat 74,6% van de IJslandse bevolking de 
laatste 12 maanden geen walvisvlees had gekocht. 

Met de campagne Meet Us Don’t Eat Us moedigt 
het IFAW vakantiegangers in IJsland aan om 
walvissen in hun element te gaan bekijken en 
vooral geen walvisvlees te gaan eten. Ongeveer 
de helft van de restaurants in het land heeft een 
‘Whale Friendly’ sticker op hun raam. Daaraan 
kunnen de toeristen zien dat er geen walvisvlees 
op het menu staat.
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Een kakofonie van door de mens veroorzaakte geluiden vervuilt de anders zo vredige 
onderwaterwereld van walvissen. Ook scheepvaartverkeer en ronddrijvende visnetten 
vormen een gevaar voor migrerende walvissen. In overleg met scheepvaartdeskundigen, 
lokale gemeenschappen en de visserijindustrie zoeken we naar oplossingen om deze 
gevaren zoveel mogelijk te elimineren.

Botsingen met schepen
Om walvissen voor botsingen te behoeden, zouden 
er snelheidslimieten voor schepen moeten komen 
en moeten schepen tijdig gewaarschuwd worden. 
Ook kijken we naar technische oplossingen.

Via onze ‘Whale Alert’ app - voor iPads en iPhones 
- worden stuurlui gewaarschuwd zodra ze wateren 
binnenvaren waar een snelheidslimiet geldt of waar 
zich walvissen bevinden. In samenwerking met 
Cornell University ontwikkelde het IFAW speciale 
boeien waarmee de geluiden van noordkapers 
kunnen worden opgevangen en schepen in het 
gebied kunnen worden gewaarschuwd. Dankzij 
deze boeien en een aantal andere door het IFAW 
bedachte oplossingen is het aantal dodelijke 
botsingen met schepen afgenomen.

Met ons programma Watch Out, Whales About 
(‘Kijk uit, hier zijn walvissen!’) in Australië geven 
we bemanningen van alle types zeevarende schepen 
tips over hoe ze tussen walvissen en dolfijnen door 
kunnen varen zonder schade aan te richten.

Geluidsoverlast
Walvissen maken geluiden voor essentiële activiteiten 
zoals communiceren, navigeren, het signaleren 
van prooidieren en natuurlijke vijanden, het 
aantrekken van een partner, en voor de onderlinge 
omgang. Dit verklaart waarom ze zo gevoelig zijn 
voor onderwatergeluiden die door mensen worden 
veroorzaakt: schokgolven die bij het zoeken naar 
olie- en gasvoorraden worden geproduceerd, 
militaire sonar, constructiewerken onder water, en 
scheepsgeluiden. Het IFAW is op vele terreinen 
actief om geluidsoverlast onder water te bestrijden: 

•  We brengen het wereldwijde probleem van 
geluidsoverlast onder water in de publiciteit.

•  We strijden voor het stellen van geluidslimieten 
aan industriële ontwikkeling en olieboringen.

•  We verrichten zelf onderzoek of laten onderzoek 
uitvoeren, en we bedenken methoden en 
technieken om inzicht te krijgen in de 
bedreigingen en de herkomst ervan te kunnen 
bepalen.

Verdrinking in visnetten  
Over de hele wereld lopen walvissen gevaar 
in visnetten verstrikt te raken. Beroepsvissers 
gebruiken netten en lijnen om hun vangsten 
binnen te halen, met het risico dat ook walvissen, 
dolfijnen en bruinvissen daarin verstrikt raken. 
Ook al gebeurt dit zonder opzet, de gevolgen 
kunnen fataal zijn. Het IFAW ondersteunt de 
volgende initiatieven:

•  Gebruik van ‘zinklijnen’ als walvisvriendelijk 
alternatief voor zwevende lijnen met netten 
waarin walvissen vast kunnen komen te zitten.

•  Methoden om te voorkomen dat walvissen 
verstrikt kunnen raken.

•  In netten verstrikte walvissen bevrijden.

•  Verloren of beschadigde ‘spooknetten’ uit het 
water verwijderen.

Voorkomen dat 
walvissen gewond raken



Het IFAW werkt samen met regeringen over de hele wereld om walvissen een veilige 
plek te bieden, van walvisreservaten in de Stille Oceaan tot de Indische Oceaan tot 
de zeeën die Noord- en Zuid-Amerika en Australië omgeven. Het IFAW financiert 
en draagt bij aan onderzoek naar een groot aantal walvissoorten in verschillende 
delen van de wereld.

Redding voor levensbelangrijke 
geboortegronden
Mede onder druk van het IFAW zagen de Mexicaanse 
overheid en Mitsubishi Corporation af van hun 
plannen om de grootste zoutfabriek ter wereld 
te bouwen in Laguna San Ignacio, de laatste nog 
ongerepte geboortegronden voor de met uitsterven 
bedreigde grijze walvis.

Bescherming voor witte 
walvissen
Samen met Russische wetenschappers observeert 
en beschermt het IFAW witte walvissen, de 
beloega’s, rond het eiland Solovetsky. Deze 
ijskoude wateren trekken jaarlijks witte 
walvismoeders met hun kalveren aan.

Kangaroo Island, Zuid-
Australië
In 2013 troffen onderzoekers een groep 
dolfijnen aan van de allerzeldzaamste soort: de 
Shepherddolfijn. Deze dolfijn is in het wild nog 
niet eens tien keer waargenomen, maar nu hij 
voor de tweede keer in dit gebied is gezien, lijkt 
het erop dat de kustwateren van Zuid-Australië 
voor Shepherddolfijnen en andere walvisachtigen 
een belangrijk leefgebied vormen. Dit onderzoek 
toonde verder aan dat zich in deze wateren ook 
veel potvissen ophouden. Met de uitkomsten van 
het onderzoek bereikte het IFAW, dat gepland 
seismisch onderzoek voorlopig niet mag doorgaan.

Sachalin eilanden, Rusland
Ieder jaar doet een team onder leiding van het 
IFAW in Russische kustwateren onderzoek naar 
grijze walvissen. Er worden waarnemingen gedaan 
en er vindt foto-identificatie plaats. De gegevens 
worden gebruikt om walvissen te beschermen 
tegen de effecten van geluidsoverlast en vervuiling 
veroorzaakt door olie- en gaswinning. In 2005 
behaalde het IFAW een belangrijke overwinning 
toen een werkmaatschappij van Shell ermee 
instemde een olieleiding in zee te verplaatsen om 
te voorkomen, dat walvissen in dit kwetsbare 
foerageergebied gehinderd zouden worden door 
geluidsoverlast en scheepvaartverkeer.

De deskundigen aan boord 
van de Song of the Whale
Het IFAW ontwierp en bouwde het hypermoderne 
onderzoeksvaartuig, de Song of the Whale, om 
onderzoek te kunnen doen naar populaties 
zeezoogdieren en om steeds betere meet- 
en onderzoeksmethoden en technieken te 
ontwikkelen die onschadelijk zijn voor dieren. 
De Song of the Whale wordt tegenwoordig 
geëxploiteerd door de nieuwe eigenaar, Marine 
Conservation Research Limited (MCR), 
een onderneming die door leden van het 
onderzoeksteam van de Song of the Whale is 
opgericht. Het vaartuig voert in opdracht van het 
IFAW expedities uit en verricht samen met andere 
organisaties en wetenschappers uiteenlopend 
onderzoek naar mogelijkheden om het leven in en 
op zee te beschermen.

Wetenschappelijke aanpak 
bescherming oceanen
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Redding voor levensbelangrijke 

delen van de wereld.



Redding van gestrande walvissen
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Bevrijding uit 
dodelijke netten 
Als een walvis met visgerei in aanraking komt, 
kan hij daar zo verstrikt in raken dat hij niet goed 
meer kan zwemmen. Soms blijft zo’n dier dan 
nog wekenlang – soms zelfs maanden of jaren – 
in leven, terwijl het dodelijke vistuig hem steeds 
strakker omknelt.

Daardoor ontstaan infecties en ziekten en veelal 
volgt dan een pijnlijke dood. Het IFAW maakt 
zich sterk voor het ontwikkelen van visnetten 
die minder gevaar opleveren. Ook zoeken we 
voortdurend naar meer effectieve methoden om 
verstrikte walvissen te bevrijden.

In Noord-Amerika ondersteunt het IFAW het 
Campobello Whale Rescue Team, een groep 
vrijwilligers die in netten verstrikte walvissen 
bevrijden. Ook hebben we geassisteerd bij 
het vervangen van vele kilometers gevaarlijke 
kreeftennetten door zinkende lijnen, waar 
walvissen niet zo snel in verstrikt raken.

Voorkomen van strandingen
Het IFAW stelt ook alles in het werk om massale 
strandingen van dolfijnen en walvissen te 
voorkomen. Als het team ontdekt dat een groep 
dieren te dicht bij de kust zwemt, gaan ze met 
kleine boten het water in. Ze leggen dan zogeheten 
‘pingers’ in het water, die hoogfrequente en voor 
de dieren onschadelijke, maar irritante geluiden 
produceren. Daardoor worden ze weggejaagd van 
de stranden, terug de zee in.

Ons belangrijkste werkterrein is Cape Cod in de 
Verenigde Staten, een locatie waar walvissen en 
dolfijnen veelvuldig in grote aantallen aanspoelen. 
We doen ons uiterste best om ieder gestrand 
dier zo goed mogelijk te verzorgen. Daarnaast 
werken we continu aan het verbeteren van 
protocollen om op wetenschappelijke basis onze 
reddingsmethoden te optimaliseren.

Sinds het IFAW de strandingproblematiek 
wetenschappelijk is gaan benaderen, is het 
overlevingspercentage van geredde dieren direct 
toegenomen. Onze reddingsexperts verzorgen 
ook trainingen op diverse locaties in de VS en 
in India, Chili en Trinidad. Ons MMRR-team 
heeft intussen over de hele wereld een aanzienlijke 
reputatie opgebouwd.

Het IFAW Reddings- en Onderzoeksteam 
Zeezoogdieren (MMRR) beschikt over 
professionele middelen en de nodige 
gemotiveerde vrijwilligers om in actie te komen 
zodra zeezoogdieren (dolfijnen, walvissen, 
bruinvissen of zeehonden) zijn gestrand.

Op basis van gezondheidsevaluaties concludeerde 
het Marine Mammal Rescue and Research team 
van het IFAW echter, dat veel van deze dieren 
wel degelijk een kans hebben om te overleven. 
Door uitgezette dolfijnen uit te rusten met 
satellietzenders hebben wetenschappers van 
het IFAW aangetoond dat gezonde dieren die 
individueel worden vrijgelaten, goed in staat zijn 
om weer aansluiting bij soortgenoten te vinden.

Deze ontdekking kan jaarlijks honderden 
dolfijnen het leven redden. Normaal 
gesproken zouden ze worden afgemaakt, 
maar nu krijgen ze een nieuwe kans..

Dolfijnen en kleine walvissoorten zijn sociale 
dieren en tot voor kort werd algemeen 
aangenomen, dat individuele dieren buiten hun 
groep niet kunnen overleven. 
De huidige standaardprotocollen schrijven 
voor, dat sociale walvisachtigen die individueel 
stranden of als enige een stranding overleven, 
beter kunnen worden geëuthanaseerd dan in zee 
teruggezet, zelfs als ze gezond zijn.

Alleen, maar niet zonder hoop
Deze ontdekking kan jaarlijks honderden 

gesproken zouden ze worden afgemaakt, 
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Animal Action educatief 
Met het Animal Action educatieprogramma 
bereikt het IFAW elk jaar meer dan vijf miljoen 
jonge mensen, docenten en gezinnen over de 
hele wereld met lespakketten en educatieve 
activiteiten, waarbij steeds weer een ander dier 
centraal staat. 

Met ons programma ‘Leven onder de golven’ 
leren kinderen over walvissen en andere dieren 
die in zee leven. Ook geven we aan, hoe deze 
dieren beschermd kunnen worden.

Lessen over behoud van 
natuurlijk leefgebied en liefde 
voor dieren
De kinderen van nu beslissen morgen over het lot 
van walvissen en andere zeedieren. Een van de beste 
manieren om walvissen een meer zekere toekomst 
te bieden, is kinderen al op jonge leeftijd met deze 
prachtige dieren vertrouwd te maken. 

Nationale walvisdag 
in Australië  
In 2008 introduceerde het 
IFAW in Australië de 
Nationale Walvisdag als 
eerbetoon aan de walvissen en 
dolfijnen die jaarlijks langs de 
Australische kusten zwemmen en vanwege 
het feit dat Australië wereldwijd de toon 
aangeeft als walvisvriendelijke natie.

De Nationale Walvisdag is tevens een gelegenheid 
om aandacht te vragen voor de gevaren die 
walvissen en hun leefgebieden bedreigen: de 
commerciële jacht, geluidsoverlast, de effecten 
van klimaatverandering, scheepvaartverkeer, in 
zee drijvend afval, en bijvangst en verdrinking in 
visnetten.

Drijvende leslokalen  
Voor veel scholieren op het eiland Dominica 
bieden de drijvende leslokalen van het IFAW een 
eerste gelegenheid om de oceaan op te gaan en 
walvissen en andere dieren in hun natuurlijke 
leefomgeving te gaan bewonderen. Deze uitstapjes 
vormen het hoogtepunt van een maandenlang 
leerproces over de oceaan. 

Deze boottochten inspireren de jongeren die later 
verantwoorde beslissingen zullen moeten nemen 
voor het behoud van de oceanen en het leven in 
zee.

Animal Action educatief Animal Action educatief 
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London SE1 7UD

België

1 Boulevard Charlemagne
Bte. 72

B-1041 Brussel

Australië

6 Belmore Street  
Surry Hills NSW 2010

IFAW Nederland

Javastraat 56 
2585 AR  Den Haag 
070 – 335 50 11

Canada

301 1/2 Bank Street, Unit 2  
Ottawa, ON  K2P 1X7

Het IFAW is in 1969 opgericht en heeft nu vestigingen in 15 landen. Het IFAW redt individuele dieren in nood en 
maakt zich sterk voor de bescherming van wilde dieren, hele populaties en hun leefgebieden.
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youtube.com/ifawvideo facebook.com/ifaw twitter.com/IFAWNL

IFAW
International Fund for Animal Welfare

Help mee de 
walvissen te redden!

Ga voor meer informatie over het IFAW 

naar onze website: www.ifaw.org

Als u tijdens uw vakantie de mogelijkheid heeft aan een 

walvisexcursie deel te nemen, moet u dat zeker doen. Zie 

met eigen ogen hoe schitterend deze dieren zijn in hun 

eigen leefomgeving. Tegelijk steunt u er een verantwoorde 

en duurzame vorm van ecotoerisme mee.

Dring er bij politici op aan in actie te komen tegen de 

commerciële jacht en verzoek hen mee te helpen de 

walvissen te beschermen.


