SUCCESVOLLE INTERPRETATIE

10 MANIEREN OM RUGVIN'S INTERPRETATIEVE PRODUCTEN
AF TE STEMMEN OP DE WENSEN VAN TOERISTEN EN
TEGELIJKERTIJD BRUINVISSEN TE BESCHERMEN

1. PUBLICEREN IN HET NEDERLANDS, DUITS
EN FRANS
De meeste toeristen komen uit Nederland, Duitsland en
België. Het is dus belangrijk dat Rugvin de interpretatieve
producten (d.w.z. de folder en webpagina over "de Zeeuwse
Walvis", Studio Bruinvis en de webpagina over Studio
Bruinvis) in het Nederlands, Duits en Frans aanbiedt.

2. FACILITEER INFORMATIEPUNT, -BORDEN
EN -AVONDEN
Een informatiepunt en informatieborden ontbreken. Ook
tonen buurtbewoners interesse in een informatieavond. Het
is daarom waardevol voor Rugvin om:
Samen met NME Schouwen-Duiveland een
informatiepunt in de stadsboerderij van Zierikzee te
maken. De boerderij is ook geschikt voor fiets- en
wandel knooppuntenroutes.
Borden met informatie over bruinvissen te plaatsen bij
elke hotspot. Toeristen wensen ook observatiekijkers.
Informatieavonden voor buurtbewoners te organiseren.

3. BRUINVIS HOTSPOTS: SELECTIE EN
VINDBAARHEID AANPASSEN
De meest geschikte bruinvis hotspots die naar voren
kwamen zijn: het havenhoofd van Zierikzee (Studio
Bruinvis), de Plompe Toren, het fietspad tussen Studio
Bruinvis en de Plompe Toren, het duikbril-uitkijkpunt in
Wemeldinge, restaurants 't Oliegeultje en De Heerenkeet,
het natuurgebied Schelphoek, Goese Sas, de haven van
Kats, het fietspad tussen Roompot Marina / Oesterput en
Colijnsplaat, en de hotspot nabij Gorishoek, SintMaartensdijk. Het is van belang dat Rugvin zich op deze
hotspots richt en gedetailleerde informatie geeft over hoe
en waar deze hotspots exact te vinden zijn.

4. PROMOOT BRUINVISSAFARI'S EN HET
FOTOGRAFEREN VAN RUGVINNEN
De meeste onderzoeksdeelnemers willen bijdragen aan het
beschermen van bruinvissen door op een bruinvissen safari
te gaan, en Rugvin foto’s te sturen waar duidelijk de
rugvin van een bruinvis opstaat en die voor onderzoek
kunnen worden gebruikt. Om toeristen aan te moedigen
deze acties te ondernemen is het aanbevolen dat Rugvin:
Wandel-, fiets, en boottochten meer promoot. De
wandel- en boottochten kunnen worden begeleid door
vrijwilligers van Rugvin. Voor fietstochten is Happen
en Trappen een geschikte samenwerkingspartner.
Zorgt dat een gids aanwezig is nabij Studio Bruinvis
aan wie toeristen hun vragen kunnen stellen.
Haar lopende foto-identificatie project koppelt aan een
citizen science project en de Bruinvisspotter (zie
https://www.ontdekdeoosterschelde.nl/bruinvistracker.
htm#).

5. UITLEGGEN HOE RUGVIN ONDERZOEK OP
EEN DUURZAME MANIER UITVOERT
In de huidige interpretatieve producten mist uitleg over hoe
Rugvin op een duurzame wijze onderzoek doet. Een
onderzoeksdeelnemer wijst erop dat het cruciaal is om dit
te doen en dat een kajak met trapaandrijving een geschikt
alternatief is voor de momenteel gebruikte Rigid Inflatable
Boat (RIB).
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6. FOCUS OP DE VOLLEDIGE ERVARING EN
TIPS OM WILD TE SPOTTEN
Om succesvolle interpretatie te stimuleren, raden de
onderzoeksdeelnemers aan om alle interpretatieve
producten aan te vullen met informatie bieden over:
Andere dingen om te zien en doen in Nationaal Park
Oosterschelde (d.w.z. de volledige ervaring).
Interacties en ervaringen met zeehonden.
Hoe het geluid en de uiterlijke kenmerken van
bruinvissen en zeehonden herkent kunnen worden. Dit
omvat ook een link naar een getijdentabel en het delen
van Rugvin's kennis over wanneer bruinvissen het
beste gespot kunnen worden bij welke hotspot.

7. UPGRADE DE FOLDER OVER "DE ZEEUWSE
WALVIS"
Onderzoeksdeelnemers geven aan dat het volgende kan
worden opgenomen in de folder over “de Zeeuwse
Walvis” om succesvolle interpretatie te bevorderen:
Een foto van een bruinvis in zijn geheel.
Dingen om te doen om bruinvissen te beschermen.
De relatie tussen bruinvisbescherming en actualiteiten.
De URL's van de QR-codes voor de webpagina's.
Een stripverhaal en een formaat dat makkelijk mee te
nemen is (bijvoorbeeld A5 en met een zigzagvouw).

8. UPGRADE DE WEBPAGINA OVER "DE
ZEEUWSE WALVIS"
Succesvolle interpretatie kan volgens onderzoeksdeelnemers worden verbetert door het volgende aan de
webpagina over "de Zeeuwse Walvis" toe te voegen:
Een video van duikende en ademhalende bruinvissen.
Achtergrondinformatie over de geschiedenis van de
Oosterschelde en Zeeuwse strijd tegen het water.
Een kritische analyse van het munitiedepot in
Zierikzee met speciale aandacht voor veiligheid.
Een soundscape, meer pictogrammen, tekst-naarspraakfunctie, meer contrasterende kleuren en een
vormgeving waarin de nadruk ligt op het volgen van
het oog van de lezer.
Een digitale versie voor offline gebruik (bv. een App).

9. UPGRADE STUDIO BRUINVIS
Voor Studio Bruinvis zeggen onderzoeksdeelnemers dat
nog succesvollere interpretatie kan worden bereikt door:
Informatie te geven over het aantal bruinvissen in de
Oosterschelde, hoe groot bruinvissen zijn ten opzichte
van andere dieren, de afstand tussen de zuil en gele
boei, en wanneer de Schelpenbult het beste te zien is.
De tijd die bruinvissen onderwaterzwemmen hetzelfde
op te schrijven in alle talen.
Een uitknop toe te voegen en een knop die ingedrukt
wordt om voorbeelden van bruinvisgeluiden te horen.
Het gebruik van meer pictogrammen, teksten in
brailleschrift en een lamp die oplicht als bruinvissen
nabij het havenhoofd zwemmen.
Het is geadviseerd de knoppen en lamp in samenwerking
met studenten van een technische universiteit te maken.

10. UPGRADE DE WEBPAGINA OVER STUDIO
BRUINVIS
Om succesvolle interpretatie te vergroten willen onderzoeksdeelnemers dat Studio Bruinvis' webpagina ook:
Uitlegt waarom Studio Bruinvis een studio is.
Een breed scala aan geluiden bevat die te horen zijn bij
het havenhoofd van Zierikzee (d.w.z. een soundscape).

LEES MEER OVER DE INTERPRETATIEVE PRODUCTEN EN HET ONDERZOEK!
Folder over "de Zeeuwse Walvis" | https://rugvin.nl/wp-content/uploads/2021/06/De-zeeuwse-walvis-folder-A4-1.pdf
Webpagina over "de Zeeuwse Walvis" | https://rugvin.nl/de-zeeuwse-walvis-de-bruinvis/
Webpagina over Studio Bruinvis | https://rugvin.nl/oosterschelde/studio-bruinvis/
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Onderzoeksverslag | https://rugvin.nl/stichting-rugvin/studenten/

