
Bruinvissen in de Oosterschelde 

De Bruinvis, een walvisachtige, in Nationaal Park Oosterschelde, maak dat de doorsnee Zeeuw maar 
eens wijs. Van de aanwezigheid van een populatie zeehonden hebben de meesten wel eens gehoord, 
maar een bruinvis? Onderzoekers van de stichting Rugvin, maar ook schippers op de Oosterschelde 
weten inmiddels wel beter;  In de Oosterschelde leeft een grote groep bruinvissen. Dit is een 
absoluut unieke situatie in een deels afgesloten zeearm. Uit onderzoek van de stichting Rugvin blijkt 
dat er dit jaar zelfs meerdere bruinviskalfjes geboren zijn in Nationaal Park Oosterschelde. Ook 
hiermee heeft de Oosterschelde een nationale primeur.  Kortom: alle reden om verder te 
onderzoeken wat bruinvis naar de Oosterschelde trekt.  

De stichting Rugvin voert sinds vorig jaar diverse onderzoeken uit naar de bruinvis in de 
Oosterschelde. Frank Zanderink, één van de initiatiefnemers van de stichting Rugvin, legt uit: “We 
brengen met deze onderzoeken de omvang van de populatie in beeld, en gaan na of de bruinvissen 
jaarrond in dezelfde aantallen voorkomen. Daarnaast richt een belangrijk onderzoek zich op de vraag 
of de bruinvissen door de Oosterscheldekering zwemmen, en als ze dat doen, met welke frequentie. 
Mogelijk zwemmen ze relatief gemakkelijk de Oosterschelde in, maar is het daarna moeilijk om er 
weer uit te zwemmen”  De gegevens uit deze onderzoeken zijn van belang om inzicht te krijgen in de 
status en mogelijke kansen en bedreigingen voor de bruinvissen in de Oosterschelde.  

 Naast de onderzoeken heeft de stichting Rugvin in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds 
tweemaal een bruinvistellingen op de Oosterschelde georganiseerd. Vanuit verschillende startpunten 
op de Oosterschelde worden telboten ingezet. De boten varen parallel over het water van West naar 
Oost om het gehele gebied te bestrijken. Na een recente telling dit voorjaar heeft de stichting de 
conclusie kunnen trekken dat de bruinvis zich definitief heeft gevestigd in Nationaal Park 
Oosterschelde. Een mooie parel voor Nationaal Park Oosterschelde en de Zeeuwse natuur! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Foto: Bruinvis voor de Oosterscheldekering (foto Wouter Jan Strietman) 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frank Zanderink en Wouter Jan Strietman van de Stichting Rugvin verzamelen de gegevens uit 
de zogenaamde C-pods. Met de C-pods wordt gedurende het hele jaar de aanwezigheid van 
bruinvissen geregistreerd door middel van een akoestische waarneming. Alle door bruinvissen 
uitgestoten geluiden worden digitaal vastgelegd en worden eens per twee maanden uitgelezen. Dit 
gebeurt met medewerking van Rijkswaterstaat, met het vaartuig de “Hammen”. De  C-pods bevinden 
zich zowel aan de binnen als buitenzijde van de kering. Met dit onderzoek denkt de stichting Rugvin 
antwoord te vinden op de vraag of de bruinvissen door de kering zwemmen.  

 

De bruinvis is de meest voorkomende walvisachtige  
voor de Nederlandse Kust. Het is tegelijkertijd ook  
één van de kleinste. Bruinvissen kunnen maximaal  
1.90m worden en wegen zo tussen de 50 en 70 kg. 

Vrouwtjes zijn gemiddeld iets groter dan de mannetjes.  
Kalfjes worden geboren in de periode mei-augustus  
met een gewicht van ca 5 kg en kunnen tussen de 67  
en 90cm groot zijn. De dieren zoeken voedsel op en  
rond de zeebodem. Hier eten ze een gevarieerd  
menu van kleinere vissoorten als sprot en haring maar  
ook inktvissen en schaaldiertjes. De dieren duiken  
normaal voor ca 3 minuten en blijven dan zo'n 1 1/2  
minuut aan de oppervlakte. Een typische bruinvis- 
waarneming kun je hiernaast zien:  Een stuk rug  
met de driehoekige vin.  

 


