
DE BRUINVIS
Kleinste walvisachtige van ons grootste natuurgebied, de noordzee



GEVaREN VooR DE BRUINVIS
Het is een naar gezicht, een dode bruinvis op het strand. Er zijn verschil-
lende oorzaken voor het stranden van dode bruinvissen.

bijvangst
Jaarlijks raken tientallen bruin-
vissen verstrikt in visnetten en 
verdrinken hierdoor.

vervuiling 
Chemisch afval, drijvend afval zorgt 
voor verwonding of verst(r)ikking.

geluidsoverlast
Honderden schepen die dagelijks 
over de Noordzee varen, heien 
van windmolens en het boren van 
olieplatforms: de kakofonie van 
onderwatergeluiden bedreigen de 
bruinvis met zijn gevoelige oren.

LEVENDE BRUINVIS GEStRaND!
Rond 08:45 uur komt in het opvangcentrum van 
SOS Dolfijn de melding van een gestrande bruinvis 
binnen. De dolfijnenambulance vertrekt direct naar 
Hoek van Holland. ‘s Middags komt bruinvis Jerry 
veilig aan in Harderwijk. Na een kort onderzoek 
wordt Jerry de komende dagen ondersteund bij het 
zwemmen en krijgt hij vocht toegediend. Als dit 
goed aanslaat kan over een aantal dagen een voor-
zichtige prognose worden gegeven over het herstel.

BRUINVIStELLING op DE 
ooStERSchELDE
Het lijkt erop dat bruinvissen zich 
definitief hebben gevestigd in de 
Oosterschelde. Dit weten we dankzij 
bruinvistellingen van Stichting Rug-
vin op de Oosterschelde. Hoe zo’n 
bruinvistelling gaat? Met minimaal 
8 boten vaar je ‘in linie’ en kam je 
de hele Oosterschelde uit. Als het 
windstil is, kan geen bruinvis aan de 
aandacht ontsnappen!

BRUINVISpaSpooRt

BESchERmDE DIERSooRt?
Ondanks dat bruinvissen op de lijst 
van beschermde diersoorten staan, 
worden ze nog steeds bedreigd. Jaar-
lijks spoelen er op de Nederlandse 
kust honderden dode bruinvissen 
aan. Volgens de Habitatrichtlijn (EU) 
en Flora en Fauna wet is de Neder-
landse overheid verplicht om de 
bruinvis te beschermen. 

lengte  vrouw ± 1,60 m
man ± 1,45 m

gewicht  vrouw ± 60 kg
man ± 50 kg

leeftijd  ± 10 jaar, oudste 
bruinvis: 25 jaar

groepsgrootte  1-10

voedsel  Vis, o.a. haring 
en kabeljauw



Via www.noordzee.nl/melding komen 
regelmatig meldingen binnen van zeilers 
of wandelaars die bruinvissen spotten:

mELDING: BRUINVIS GESpot
duco van Keimpema:
“Ruim een half uur een bruin-
vis voor mijn boot gehad.  
Spelend in de boeggolf onder-
weg van Brouwershaven  
naar Bruinisse. Geweldig!!”

jouKe altenburg:
“Twee bruinvissen zwommen voor de 
zandbanken ter hoogte van strandpaal zeven. Zeker 
een uur lang in de telescoop gehad. Zee was helemaal 
vlak, dus het rugvinnetje was prima te zien.”

timo leemans:
“Op 22 mei zag ik de restanten 
van een dode bruinvis in een 
visnet dat was aangespoeld op 
het strand bij Oostvoorne.”

NederlaNdse watereN: 

hEt LEEfGEBIED VaN
DE BRUINVIS

WaLVIS- EN DoLfIjNoNDERzoEk op  
DE NooRDzEE
Uren turen door een verrekijker, hoog vanaf de brug 
van de veerboten van Stena Line. Grote kans dat je 
een bruinvis spot. Of zelfs een paar honderd! In 2010 
werd een recordaantal bruinvissen gespot: 316 dieren 
in 2 dagen tijd. Sinds 2005 varen elke maand twee 
onderzoekers mee met de veerboot tussen Hoek van 
Holland en Harwich. Zij noteren alle walvisachtigen 
die ze zien. Met dit onderzoek krijgen we een goed 
beeld van de soorten die in de Noordzee voorkomen.

BEWoNERS VaN DE NooRDzEE

Bruinvis

Tuimelaar

Witsnuitdolfijn

GaStEN IN DE NooRDzEE

Dwergvinvis

Witflankdolfijn

Gewone 
dolfijn

Griend

Gestreepte 
dolfijn



StIchtING RUGVIN
Bruinvis, witsnuitdolfijn, dwergvinvis: 
Stichting Rugvin weet welke soorten er in de 
Noordzee voorkomen. Sinds 2005 doet Rug-
vin onderzoek naar het voorkomen van wal-
visachtigen in de Noordzee en Oosterschel-
de. Via voorlichting worden Nederlanders op 
de hoogte gehouden van de uitkomsten.

www.rugvin.nl

StIchtING SoS DoLfIjN
Levende bruinvis gestrand? Dan komt SOS 
Dolfijn in actie! In het opvangcentrum - 
gevestigd in het Dolfinarium - kunnen zieke 
bruinvissen in alle rust herstellen voordat ze 
worden teruggebracht naar zee. Het publiek 
leert hier alles over bruinvissen. Ook wordt 
onderzoek gedaan naar ziektes en gehoor bij 
bruinvissen.

www.sosdolfijn.nl

StIchtING DE NooRDzEE
Stichting De Noordzee zet zich in voor een 
duurzaam gebruik van de Noordzee. Het 
doel? Een gezonde zee vol bruinvissen, 
krabben, vis en ander leven. Voor bruinvisbe-
scherming lobbyt Stichting De Noordzee in 
Den Haag en verbindt zij de hoofdrolspelers 
op dit gebied in Nederland.

www.noordzee.nl/bruinvis

hoE hERkEN Ik EEN 
BRUINVIS op zEE?

LOGO

LOGO BLAUWE ACHTERGROND

Het logo kan op verschillende achtergronden worden gebruikt. 
De kleur van het logo is altijd 100%. Het logo komt het best tot zijn 
recht met rondom ruimte. Plaats het logo dus bij voorkeur niet bij 
afleidende beeldelementen. 

Houd genoeg ruimte 
langs het logo.
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RUGVIN

WhaLEWatchEN
IN NEDERLaND
 
Een kleine, zwarte vin ‘breekt’ het spiegel-
gladde water van de Oosterschelde. Een 
nóg kleiner vinnetje volgt snel. Eén seconde 
boven water, en weer onder. Dit scenario 
herhaalt zich een paar keer, om vervolgens 
een poosje te verdwijnen onder het waterop-
pervlak. Slechts de ‘footprints’ van de dieren 
achterlatend. Waar zal het moeder-kalf paar 
opnieuw opduiken? 

In onze eigen Hollandse wateren zwemt een 
unieke diersoort: de bruinvis. In het Neder-
landse gedeelte van de Noordzee zwemmen 
naar schatting 36.000 bruinvissen. De beste 
tijd om de dieren waar te nemen is tus-
sen februari en april. In de Oosterschelde, 
onderdeel van de Nederlandse Delta, komen 
enkele tientallen exemplaren voor. 

Als toppredator van de Noordzee die boven-
aan de voedselketen staat, is de bruinvis een 
belangrijke diersoort die beschermd moet 
worden. Onderzoek, educatie en wet- en 
regelgeving zijn hierbij van groot belang.

Foto’s: W.J. Strietman, S. De Wolf,  P. Toft, SOS Dolfijn, Stichting De Noordzee. Illustraties: M. de Ruiter
Deze brochure is mede mogelijk gemaakt door het Wereld Natuur Fonds.



Gewone bruinvis
Phocoena phocoena


