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Ballonnen, rietjes, oude visnetten, olie, paraffine en zelfs 
stukken van tuinmeubilair. Dit is slechts een greep uit het 
zwerfafval dat gisteren door Save Our Sharks, de campagne 
die zich inzet voor bescherming van haaien in Nederlandse 
wateren, en een heleboel enthousiaste vrijwilligers op het 
strand tussen Castricum en Wijk aan Zee is opgeruimd. De 
schoonmaakactie was onderdeel van de Boskalis Beach 
Cleanup van Stichting de Noordzee. De etappe van zondag 
was onderdeel van een Caribische estafette, waarbij aan het 
eind van de Cleanup het stokje symbolisch werd 
overgedragen aan een afgevaardigde van Save Our Sharks 
Saba. Enthousiaste collega’s en vrijwilligers op de 
Caribische eilanden hebben vervolgens de stranden langs 
Sint Maarten en Aruba opgeruimd. Eerder in het weekend 
hadden natuurorganisaties op Bonaire, Saba en Sint 
Eustatius hun stranden opgeruimd in samenwerking met 
het Wereld Natuur Fonds. 

Het was de eerste keer dat in heel het koninkrijk 
tegelijkertijd een dergelijke opruimestafette wordt 
gehouden. In totaal werd alleen op het stuk tussen 
Castricum en Wijk aan Zee al ruim 800 kilo afval 
opgeruimd. 

Caribische estafette tijdens 
Boskalis Beach Cleanup Tour 
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Makreelhaai gestrand op Bonaire  

Winston Gerschtanowitz op bezoek bij Save Our 
Sharks 

  

Postcode Loterij ambassadeur Winston Gerschtanowitz 
bezocht onlangs enkele projecten van Save Our Sharks. 
Dit deed hij voor het RTL4 programma ‘Bestemming…’ 
waarin ambassadeurs langsgaan bij verschillende 
projecten die door de Postcode Loterij worden 
ondersteund.  

Gerschtanowitz reisde af naar Saba en Sint Maarten en 
dook letterlijk onder in de wereld van natuurbehoud. Zo 
bezocht hij een enorme vuilnisbelt die ook in zee voor 
ernstige vervuiling zorgt en hielp hij mee met het 
zenderen van haaien. Tijdens deze trip, op ruige zee, wist 
het team twee tijgerhaaien te vangen, waaronder een 
mannetje van 2,6 meter lang die “Winston” is genoemd. 

Gerschtanowitz heeft tijdens zijn bezoek ook gedoken 
met de haaien en ondervond hierbij persoonlijk hoe 
vriendelijk de haaien zijn en dat je niet bang voor hen 
hoeft te zijn. “Ik had al een tijd niet meer gedoken, maar ik voelde mij totaal op mijn gemak 
tussen de haaien in Sint Maarten. Het is een ervaring om nooit te vergeten“, aldus de 
presentator. 

De aflevering van ‘Bestemming…’ met Save Our Sharks wordt op zondag 10 september om 
23.30 uur uitgezonden bij RTL4. 

Mariene park rangers van STINAPA Bonaire vonden recentelijk een aangespoelde 
makreelhaai op het strand en brachten deze naar het CIEE onderzoeksstation. De haai is 
het grootste dier dat het personeel van CIEE ooit bij het station binnen heeft gehad. De 
makreelhaai is de snelst zwemmende vis ter wereld en wordt door de IUCN gecategoriseerd 
als een kwetsbare soort. In de onderkaak van de haai zat een gat en zichtbare slijtage waar 
een vislijn waarschijnlijk over de huid van de haai wreef. Voor zover CIEE kan vertellen, 
was de haai al dood ten tijde van het aanspoelen. 
 
De haai was een vrouwtje met een totale lengte van 2 meter (6'6 "). Een vrouwtjes 
makreelhaai begint zich voort te planten vanaf een lengte van 2,75 meter, wat ongeveer 
overeenkomt met een leeftijd van18 jaar. De aangespoelde haai was waarschijnlijk 8-10 

jaar oud en daarom nog niet groot genoeg om in haar korte 
leven te reproduceren. 
 
CIEE-medewerkers verzamelden weefselmonsters om te 
analyseren op zware metalen en parasieten. Twee 
parasieten werden gelijk al waargenomen. Eén hiervan 
was een parasitair roeipootkreeftje dat op de kieuwen en 
aan het dak van de mond bevestigd was. De parasieten 
zullen nog verder worden bestudeerd. 
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Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neem dan contact op via  
info@saveoursharks.nl 

Aankomende evenementen 
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SEA THE FUTURE 
10 september, 11:00 uur, Maaspoort Sport en Events, Den Bosch  
Op 10 september organiseert Sea First in Den Bosch een bijzonder evenement. Sea 
the Future – over de oceaan, het klimaat en onze gezondheid.  Een evenement dat je 
niet wilt missen! En Save Our Sharks is erbij als een van de deelnemers.  

Save Our Sharks doet graag mee aan evenementen waarbij we mensen mogen vertellen 
over de schoonheid en het belang van haaien en waarom zij bescherming nodig hebben. De 
komende maand vind je ons op verschillende plaatsen door het land. Voor meer informatie 
over de evenementen kunt u terecht op de website van Save Our Sharks.  

BOEKPRESENTATIE “MISSIE RED DE HAAI” 
9 september, 14:00 uur, Boekhandel Blokker , Heemstede  
Op 9 september zal auteur Lian Kandelaar (2005) officieel haar nieuwe boek Missie 
red de haai presenteren. Medewerkers van Save Our Sharks en het Wereld 
Natuurfonds zullen erbij zijn om informatie te geven over haaien.  
 

GREENDOC: SHARKWATER 
27 september, 7:30 uur, Metabolic Lab @ De Ceuvel, Amsterdam   
Deze zomer presenteert De Ceuvel Rob Stewart’s documentaire Sharkwater in het 
Metabolic Lab. Marien bioloog Linda Planthof van Save Our Sharks en Felix 
Petersma, een fervente duiker en haaienliefhebbers,  zijn erbij om achteraf de 
discussie te leiden. 

Wereldwijd raken kusten overspoeld met plastic afval. Veel zeedieren raken verstikt in 
plastic tasjes en verpakkingen of zien de stukken plastic aan voor voedsel, wat vaak 
dodelijke gevolgen heeft. Niet voor niets besloot Save Our Sharks dan ook om zich aan te 
sluiten bij de Boskalis Beach Cleanup Tour, een initiatief van Stichting de Noordzee 
waarbij de hele zomer de stranden langs de Nederlandse kust worden opgeruimd. Lees 
meer over het effect van plastic op zeedieren op www.saveoursharks.nl/plastic-haaien/. 
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