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Eerste stranding deze eeuw van een witflankdolfijn 
Lagenorhynchys acutus (Gray, 1828) op de Belgische kust 

F. Kerckhof en J, Haelters 

Op 4 februari 1999 strandde een witflankdolfijn Lagenorhynchys acutus (Gray, 1828) 
levend op het strand te Knokke. Het betrof een mannetje van ongeveer 2,5 meter lengte 
en een gewicht van 170 kg. Op het strand kreeg het de eerste zorgen toegediend door 
dierenarts John van Compel Ook iemand van het KB IN kwam ter plaatse. Daarna 
werd het door een verantwoordelijke van de BMM en een medewerker van het SeaLife 
Centre Blankenberge overgebracht naar het Dolfinarium van Harderwijk (NL). De 
speciale transportbak die door het Dolfinarium te Brugge aan de BMM beschikbaar 
gesteld werd kwam uitstekend van pas. Dankzij de uitstekende begeleiding door politie 
en rijkswacht kwam het transport vroeger dan verwacht aan te Harderwijk. Daar werd 
het prachtige dier Dietrich" gedoopt, naar de chauffeur van het transport. Ondanks het 
snelle ingrijpen en do goede zorgen overleed de dolfijn helaas op 5 februari. Het was de 
tweede witflankdolfijn die ooit in Harderwijk verzorgd werd. ook het eerste dier dat 
levend aanspoelde overdeed kort na de opvang. 

Het dier vertoonde geen ongewone uitwendige letsels. Het werd overgebracht voor 
autopsie naar de Universiteit van Luik. waar het door de dierenartsen T. Jouniaux en 
John van Gompel geautopsieerd werd. 

Het is de eerste maal dat deze dolfïjnsoort van onze kust gemeld wordt. Er waren wel 
enkele twijfelachtige strandingen of vangsten in de vorige eeuw. Van deze eeuw zijn wel 
verschillende strandingen gekend van de Nederlandse kust. 

De witflankdolfijn is vooral een dier van de noordelijke Atlantische Oceaan, dus van 
koudere wateren In de noordelijke Noordzee is de soort niet algemeen en in de 
zuidelijke Noordzee zeer zeldzaam. Witflankdolfijnen die bij ons worden waargenomen 
maken soms deel uit van groepen witsnuitdolfijnen Lagenorhynchus albirosths. Beide 
soorten worden trouwens dikwijls verward met elkaar. Zo vermeldden krantenartikelen 
bijvoorbeeld dat in 1968 een witflankdolfijn aanspoelde te Zeebrugge, maar dat bleek 
een witsnuitdolfijn te zijn. (o.a. De Smet, 1974). 
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Summary 

On February 4, 1999 a white-sided dolphin Lagenorhynchus acutus (Gray, 1828) was 
washed ashore on the beach of Knokke. As the specimen was alive, it was carflxlly 
transported to the dolphinarium of Harderwijk. There it died on February. This is the 
first record of a white-sided dolphin from the Belgian coast. 
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