
walvis walvis 
Deze folder over

De Zeeuwse walvis 

geeft u informatie

over Nederlands 

meest voorkomende

walvisachtige: 

de bruinvis.

Met de folder en met behulp 

van de QR-codes lees je meer 

over hoe je het dier kunt 

herkennen, leer je over het 

gedrag, de geschiedenis, 

de onderzoeken en ook 

waar en hoe je dit dier 

zelf kunt spotten in de 

Oosterschelde.

Het zijn compacte dieren met een stompe snuit. 

Bovenwater zie je vaak hun grijsachtige rug en 

flanken, hun buik is vaalwit. Midden op de rug be-

vindt zich een ongeveer 15 cm grote, driehoekige 
rugvin en ze hebben een brede horizontale staart-

vin. Dit laatste is typisch voor walvisachtigen. 
Vissen hebben verticale staartvinnen. Boven op de 
kop zit het blaasgat waardoor ze ademen. Soms 
kun je ze horen puffen tijdens het ademhalen!  

Veelal eten ze vissen zoals grondels, wijting, 
haring, sprot tot zo’n 5 kilo vis per dag.  
Af en toe worden ze zelf ook bejaagd door  
de mannetjes van de grijze zeehond. 

Wat zijn bruinvissen 
en hoe zien ze eruit? 

RUGVIN

Wat zijn walvissen 
en walvisachtigen? 
De walvisachtigen omvatten de grote walvissen, 
zoals de potvis en de bultrug en ook alle 
dolfijnachtigen en alle bruinvissoorten. 
Er zijn momenteel zo’n 90 soorten walvisachtigen 
bekend. De gewone bruinvis, de soort die hier 
in de Oosterschelde voorkomt, is één 
van de kleinste walvisachtigen. 
Bruinvissen zijn géén dolfijnen, 
maar ze verschillen niet heel 
veel. Het belangrijkste verschil 
is de vorm van de tanden. 

Dolfijnen hebben spitse, 
kegelvormige tanden en 
bruinvissen hebben 
spatelvormige tanden.  

Het zit ‘m in de naam.
Of toch niet? De bruinvis is geen vis en is ook  
niet bruin! Bruinvissen werden vroeger als vissen 
beschouwd. Dit blijkt uit het feit dat bruinvissen 
in de katholieke vastentijd en op vrijdagen 
gegeten mochten worden. Het was namelijk 
geen vlees, maar “vis” in hun ogen. In het 
verleden werden bruinvissen ook wel 
“zeevarkens” of  “meerzwijnen” genoemd.  

Gewone bruinvissen zijn 

walvisachtigen en dus zoogdieren. 

Het zijn warmbloedige dieren, die  

hun jongen zogen en boven water 

ademhalen. Het zijn géén vissen.

Paspoort
:

Lengte:   1.60 -1.90m   1.45 - 1.80 m

Gewicht:   max 55 kilo   max 50 kilo 

Leeftijd: 10 – 12 jaar 

De   Zeeuwse 

walvis 

Schetsmatige weergave van Studio Bruinvis  

in Zierikzee. 

De bruinvis vindt haar weg, communiceert en 

jaagt op vissen door middel van echolocatie.

Scan en 

check hier!
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De bruinvis in de 
vorige eeuw(en) 
In Nederland werd de bruinvis vroeger lokaal 
bejaagd voor het vlees en het vet (olie).  
De grootste achteruitgang in aantallen kwam 
echter niet door jacht, maar waarschijnlijk  
door overbevissing, vervuiling en bijvangst  
in visnetten. Vermoedelijk waren de bruinvis-

sen halverwege de jaren tachtig al verdwenen 
uit de Oosterschelde. Vanaf het eind van  
de vorige eeuw worden er weer bruinvissen 
waargenomen.  

Het leefgebied  
van de bruinvis
Onze bruinvis komt alleen voor op het noor-

delijk halfrond. Er leven ongeveer 700.000 
gewone bruinvissen. Ongeveer de helft leeft in 
de Noordzee. Dit geeft aan dat de Noordzee erg 
belangrijk voor ze is.  Ze hebben een voorkeur 
voor kustwateren tot een diepte van zo’n 200 
meter. Geregeld zwemmen ze ook rivieren op 
en verblijven dan enige tijd in zoet water. 

In onze zeer drukke Noordzee, waar de  
meeste gewone bruinvissen ter wereld leven,  
is er echter sprake van voortdurende en  

toenemende menselijke verstoringen en 
bedreigingen richting de bruinvis. 

Hoe, waar en wanneer kun 
je in de Oosterschelde het 
beste bruinvissen spotten? 
Je kunt overal aan de kust in Nederland bruin-

vissen zien. De ultieme kans om bruinvissen te
spotten is in de Oosterschelde! Ze zijn hier het 
hele jaar aanwezig. Wil je ze zelf waarnemen:
• kies dan een dag met weinig wind,
• ga naar een bruinvishotspot,
• en een klein beetje geduld is ook handig.
Je kunt de bruinvissen ook hóren
bij Studio Bruinvis op het havenhoofd van

Zierikzee! En je kunt met een
tocht mee het water op. Zie 
voor meer info de QR-code en 
boek een tocht met een van
de schippers.

De bruinvis is de enige walvisachtige die  
een vaste bewoner van de Oosterschelde is. 
Af en toe komt het voor dat andere soorten 
kortstondig naar binnen zwemmen. De laatste 
jaren zijn er gewone dolfijnen, tuimelaars, 
butskoppen en zelfs een bultrug gezien.

Stichting Rugvin 
Voor Stichting Rugvin is de Oosterschelde
een belangrijk bruinvisonderzoeksgebied.
We weten door onze onderzoeken dat er 
hier tussen de 50 en 60 bruinvissen jaarrond 
voorkomen. En dat de dieren zich hier voeden, 
voortplanten en sterven.

www.rugvin.nl
www.rugvin.nl/ 
dezeeuwsewalvis. 

Doe ook mee!
Heel veel kans dat 

je nu nog meer wilt 

weten! Nou… dat 

kan! Stichting  

Rugvin heeft een 
interactief boekje voor jou gemaakt. 

Of je nu klein bent of heel groot: 

stiekem voor iedereen leuk! Ga naar 

de link en ontdek nog meer wal-

vis-weetjes, knutsel ideeën, fototips, 

filmpjes en zelfs whale-challenges! 
Waar wacht je nog op?! 

Foto’s en tekst: Copyright Stichting Rugvin 
Foto gebit bruinvis: Faculteit Diergeneeskunde, 
Universiteit Utrecht
Tekening bruinvis: “De natuur en de diversiteit  
van vissen” uit 1555 van Pierre Boulon. 
Tekening Studio Bruinvis: Gijs Mathijs Ontwerpers
Vormgeving: Studio Zint
Met dank aan Strandwerkgemeenschap.

Mede mogelijk gemaakt door:

Bruinvishotspots Opstapplaatsen vaartochten Studio Bruinvis
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