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‘Langs de Noordzee 
spoelen steeds vaker 
bruinvissen aan’

De bruinvis, de kleinste walvis van de Noordzee, is regelmatig in het nieuws. 
Bruinvissen zijn het hele jaar in onze Noordzee aanwezig en jaarlijks 
spoelen er honderden dode bruinvissen aan op de Nederlandse kust: 
tegenwoordig soms wel 800 per jaar. Langs de Noordzee spoelen steeds 
vaker bruinvissen aan. Daarom wordt er veel (wetenschappelijk) onderzoek 
gedaan naar bruinvissen, die al vanaf 1991 een beschermde diersoort zijn. 
In dit eenmalige magazine zoomen we verder in op het bruinvisonderzoek 
en alle mensen die daarbij betrokken zijn. Bevlogen vrijwilligers van het 
strandingsnetwerk komen aan het woord en vertellen waarom zij de bruinvis 
zo bijzonder vinden. De beeldreportage van Naturalis geeft een kijkje in 
de keuken van het Leidse walvissnijteam. Onderzoekers leggen uit wat 
wetenschappelijk onderzoek precies is en je leest wat er gedaan wordt om  
de bruinvis te beschermen. 

De Noordzee is een van de regio’s ter wereld die het meest wordt beïnvloed 
door menselijk handelen. Er vinden veel activiteiten tegelijk plaats, waardoor 
de dieren die er leven vaak of voor langere periode worden blootgesteld aan 
menselijke activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de scheepvaart, visserij of de 
grootschalige bouw van windmolenparken. Ook klimaatveranderingen en de 
effecten daarvan op de kwaliteit, verspreiding en hoeveelheid voedsel van 
bruinvissen geeft reden tot zorgen. Sommige menselijke activiteiten kunnen 
tot directe sterfte van individuele dieren leiden, terwijl andere bedreigingen 
de levensvatbaarheid van de populatie beïnvloeden.

Sinds 2008 worden gestrande bruinvissen in Nederland onderzocht, in 
opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 
Dat gebeurt op de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. 
In de snijzalen van de afdeling Pathologie worden secties verricht en tal van 
monsters en gegevens verzameld waarmee ook aanvullend onderzoek kan 
worden gedaan, want wil je weten wat de bruinvis eet? Welke doodsoorzaak 
het meest voorkomt of hoe een bruinvis er vanbinnen uitziet? Lees dan 
vooral verder!

V EEL LEESPLE ZIER !
Lonneke IJsseldijk
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De laatste weken  
van de bruinvis 

Onlangs startte het Koninklijk Nederlands 
Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ) met een 
nieuw bruinvisonderzoek. De onderzoekers 
proberen de laatste weken tot jaren van het 
leven van gestrande bruinvissen in kaart te 

brengen aan de hand van zeer geavanceerde 
metingen aan verschillende weefsels. 

Onderzoeker Marcel van der 
Meer: “Deze metingen geven 
onder meer informatie over 
waar de bruinvis vandaan 

komt, welke prooi de 
bruinvis eet en of ze al dan 

niet honger lijden. Bloed 
laat de toestand van de 

laatste week of weken zien, 
spieren die van de laatste 

maanden, en botten die van de  
laatste jaren.” 

Onderzoek naar 
bacteriën

“Bij gestrande bruinvissen met ontstekingen willen we 
achterhalen welke bacteriesoorten een rol spelen”, 

aldus Jaap Wagenaar, hoogleraar Klinische Infectiologie 
aan de Universiteit Utrecht.. “Bij het onderzoek 

vinden we vaak niet één soort maar een mengsel van 
soorten waarvan niet duidelijk is welke de ontsteking 

veroorzaakt, en welke tot de ‘gezonde bacteriën’ 
behoren”, legt Jaap uit. De onderzoekers kunnen 
bovendien niet alle bacteriesoorten kweken, dat  

maakt het onderzoek nóg moeilijker. Jaap: “Daarom 
gebruiken we DNA-technieken om alle aanwezige 

bacteriën in kaart te brengen. Hiermee kunnen we 
het zogeheten microbioom (alle aanwezige bacteriën) 

van de bruinvis ontrafelen en beter begrijpen welke 
bacteriën ziekte veroorzaken.”

Kleine deeltjes  
plastic in beeld 

Onderzoeker Florian Meirer is verbonden 
aan de faculteit Bètawetenschappen van 

de Universiteit Utrecht. Hij wil met zijn 
collega-onderzoekers nieuwe technieken 
ontwikkelen om kleine deeltjes plastic in 

beeld te brengen. Florian: “We willen kijken 
of deze deeltjes aanwezig zijn in bloed, lever 
en/of ruggenmergvloeistof van bijvoorbeeld 

gestrande walvissen. De veroudering en 
afbraak van plastic afval in zeeën en oceanen 

leidt tot de vorming van plastic deeltjes met 
micro- en nanometergrootte.” 

De bestudering van plastic deeltjes die veel 
kleiner zijn dan een micrometer is volgens de 
onderzoekers een enorme uitdaging, omdat 

slechts enkele analysemethoden ze zelfs 
maar kunnen detecteren. Dit is belangrijk 

omdat het detecteren van nanoplastics 
de essentiële eerste stap is naar het 

onderzoeken en beoordelen van mogelijke 
gezondheidseffecten.

Hersenontsteking bij 
bruinvissen
“Ontsteking van de hersenen wordt de laatste tien jaar 
vaker waargenomen en is hoogstwaarschijnlijk een 
van de oorzaken van het stranden van bruinvissen aan 
de Nederlandse kust”, aldus Koen Chiers, hoogleraar 
Veterinaire Pathologie aan de Universiteit Gent. 
Verschillende virussen kunnen hiervoor verantwoordelijk 
zijn, waarbij herpesvirussen in belang lijken toe te nemen. 
Om tot nieuwe inzichten te komen in de rol van deze 
virussen, wordt gearchiveerd weefsel, afgenomen tijdens 
secties van gestrande bruinvissen in België en Nederland, 
met geavanceerde moleculaire technieken onderzocht.

Een walvis in een reageerbuis 
Van gestrande, overleden bruinvissen kunnen nog levende 

cellen worden afgenomen. Onderzoeker Bernard Roelen van 
de Universiteit Utrecht zet met zijn collega’s deze cellen om in 

stamcellen. Bernard: “Deze cellen kunnen we dan specialiseren 
tot allerlei celtypen. Bijvoorbeeld in darmcellen of huidcellen, 

zodat we de opname van milieuverontreinigende stoffen zoals 
microplastics kunnen onderzoeken. Dit levert nieuwe informatie 

over de biologie van walvisachtigen, en over de invloed van de 
mens op deze dieren.”

Aangespoelde bruinvissen worden door vrijwilligers van 
het strandingsnetwerk naar de sectiezaal van de faculteit 
Diergeneeskunde in Utrecht gebracht. Daar staan de 
onderzoekers klaar om het dier in ontvangst te nemen. Van 
alle gestrande bruinvissen verzamelen zij de basisgegevens: 
gewicht, lengte, leeftijd(sklasse) en geslacht. Ook maken 
ze foto’s en onderzoeken ze de dieren uitvoerig aan de 
buitenkant. Dit is heel belangrijk om bepaalde doodsoorzaken 
vast te stellen. 

Onder de microscoop
Dan volgt een inwendig onderzoek. Lonneke en haar collega’s 
kijken daarbij naar alle weefsels van de bruinvis. Zo kunnen 
zij bijvoorbeeld zien of het dier gezond was op het moment 
dat deze stierf. Van alle organen worden ook weefsels voor in 
de tissuebank verzameld. De coupes worden op een speciale 
manier gekleurd, zodat de patholoog kan beoordelen of er 
afwijkingen zijn in het orgaan. 
Naast materiaal voor ons eigen onderzoek, verzamelen 
we ook weefsel voor de tissuebank. Onderzoekers van 
andere universiteiten - nationaal én internationaal - kunnen 
gebruikmaken van deze ‘weefseldatabank’. 

Doodsoorzaak vaststellen
Door de combinatie van onderzoek in de sectiezaal en onder 
de microscoop kunnen we uiteindelijk de doodsoorzaak 
vaststellen. Op deze manier proberen we zoveel mogelijk te 
weten te komen over het leven van deze intrigerende dieren  
en ons gezamenlijke ecosysteem. 

Op de cover

TEKST: IRIS KRUIJEN | BEELD: NYNKE KOUWENHOVEN



6 | DE BRUINVIS  DE BRUINVIS | 7 

‘Ik ben altijd op  
zoek naar antwoorden’ 

Als kind was Lonneke IJsseldijk al gefascineerd door walvissen en dolfijnen. Hoe 
dat kwam? “Geen idee, misschien heb ik vroeger iets te veel naar Flipper en Free 
Willy gekeken”, grapt de onderzoekster. Toch liet de bewondering voor deze 
dieren haar ook op volwassen leeftijd niet meer los. Inmiddels doet zij al jaren 
wetenschappelijk onderzoek naar de doodsoorzaak van gestrande bruinvissen 
uit de Noordzee. Op 2 november promoveert zij op dit onderwerp. 

 Lonneke IJsseldijk over haar passie voor  

 strandingsonderzoek van walvissen en dolfijnen 
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Hoe ben jij dit onderzoek 
ingerold?
“Het eerste zetje kreeg ik al toen ik 
in de vijfde klas van de havo zat. Mijn 
biologieleraar had op het strand 
een bruinvis gevonden die op de 
faculteit Diergeneeskunde in Utrecht 
zou worden onderzocht. Destijds 
organiseerde de faculteit nog een 
jaarlijkse ‘snijweek’ waarin alle dieren 
die in het afgelopen jaar waren 
verzameld, onderzocht werden. Mijn 
biologieleraar raadde mij aan om 
daar eens een kijkje te nemen. Ik weet 
nog dat ik dacht: die dode dieren, 
dat is niets voor mij. Bovendien was 
de voertaal veelal Engels en mijn 
Engels was toen niet echt om over 
naar huis te schrijven. Toch heb ik 
het advies opgevolgd en dat is maar 
goed ook. Ik vond het ontzettend 
interessant! Na de middelbare school 
ben ik Kust- en Zeemanagement 
gaan studeren in Leeuwarden. In die 
periode ben ik altijd blijven helpen bij 
het strandingsonderzoek. Daarbij kun 
je denken aan het maken van foto’s, 
of het opmeten van lichaamsdelen 
van de bruinvis. Toen ik klaar was met 
de opleiding, kwam op de faculteit 
Diergeneeskunde toevallig net een 
plekje vrij voor een assistent binnen 
het onderzoeksteam. Die kans heb ik 
met beide handen aangegrepen!”

Waarom is het zo belangrijk  
om te weten waarom een 
bruinvis is gestrand?
“Sinds 1991 is de bruinvis een 
beschermde diersoort. Hierdoor 
is Nederland wettelijk verplicht om 
de populatie in stand te houden. 
Daar hoort ook bij dat we monitoren 

hoe het met deze dieren gaat. In 
2008 zijn we daarom gestart met 
het bruinvisonderzoek in opdracht 
van het ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit. Doel van 
het onderzoek is de doodsoorzaak 
van gestrande bruinvissen te 
achterhalen. Het ministerie is vooral 
geïnteresseerd in de dieren die 
sterven als gevolg van menselijk 
handelen, zoals bijvangst en 
vervuiling van het zeewater. Wij kijken 
daarnaast ook naar andere factoren, 
zoals de invloed van voedsel op de 
gezondheid en voortplanting van 
de bruinvis. Ook zien we regelmatig 
dat bruinvissen overlijden door een 
aanval van hun enige natuurlijke 
vijand: de grijze zeehond.”

Kun je door het onderzoek naar 
bruinvissen ook iets zeggen 
over andere zeedieren?
“Jazeker! Bruinvissen staan zo goed 
als bovenaan de voedselketen. 
Onderzoeksresultaten kunnen we 
daardoor makkelijk naar beneden 
toe vertalen. Daar komt bij dat een 
gestrande bruinvis op het strand 
makkelijk wordt opgemerkt. Een 
dode zeester heeft dat effect niet. 
Dat maakt het onderzoek naar 
bruinvissen ook iets makkelijker dan 
naar kleine zeedieren.”

Het percentage gestrande 
bruinvissen ligt in Nederland 
hoger dan in andere landen 
rondom de Noordzee. Hebben 
jullie enig idee hoe dat kan?
“Uit de internationale 
strandingsaantallen blijkt inderdaad 
dat aan de Nederlandse kust meer 

dode bruinvissen aanspoelen. Het 
lijkt erop dat zich in de Nederlandse 
wateren meer zwakke dieren 
bevinden. Dit is vooralsnog een 
hypothese, maar wel een vrij 
aannemelijke.”

Al van jongs af aan heb jij iets 
met dolfijnen en walvissen. 
Hoe is het dan om deze dieren 
dood op het strand of op je 
onderzoekstafel te zien liggen?
“Ik kan best makkelijk een knop 
omzetten, omdat ik de dieren niet 
levend heb gezien. Maar soms kom 
ik tijdens het onderzoek erachter 
dat een dier op een nare manier 
is doodgegaan en waarschijnlijk 
veel pijn heeft gehad. Dan zie ik 
bijvoorbeeld dat ze veel ontstekingen 
en parasieten hadden. Of het gaat 
juist om een gezond, drachtig 
vrouwtje dat verstrikt is geraakt in 
een visnet. Omdat bruinvissen enorm 
taaie dieren zijn, hebben ze vaak 
ook een lange lijdensweg gehad. Als 
ik daarover nadenk, kan ik wel wat 
emotioneel worden. Dat raakt me.” 

Inmiddels ben jij ook aan het 
promoveren op dit onderwerp, 
welk pad heb je daarvoor 
bewandeld?
“Ik ben iemand die altijd op zoek is 
naar antwoorden. Promoveren leek 
mij daarom wel wat. Maar met alleen 
een hbo-diploma op zak en te weinig 
onderzoekservaring leek zo’n traject 
in eerste instantie ver weg. Toen het 
strandingsonderzoek werd verlengd, 
kon ik van assistent doorstromen 
naar hoofdonderzoeker. Ik ben toen 
naast mijn werk Milieubiologie gaan 

studeren aan de Universiteit Utrecht. 
Na het afronden van die master kon 
ik met het promotietraject starten.”

Hoe verhoudt jouw 
promotieonderzoek zich tot het 
reguliere standingsonderzoek?
“In mijn promotieonderzoek ben ik 
meer de diepte ingegaan. Ik wilde 
vooral weten wat we kunnen leren 
over de nog levende populatie 
bruinvissen. Als je weet wat de 
doodsoorzaak is van gestrande 
dieren, zegt dat ook iets over de 
gezondheid van bruinvissen in het 
algemeen. Daarbij heb ik onder meer 
gekeken naar de invloed van voedsel 
en chemische vervuiling door de 
mens op de voortplanting.”

Wat kun je ons vertellen over de 
belangrijkste uitkomsten?
“We zien dat chemische stoffen die 
al jaren verboden zijn, nog steeds 
aanwezig zijn in bruinvissen. Dat 
is natuurlijk best schokkend en 
we vroegen ons af hoe dat kan. 
Inmiddels zijn we erachter dat deze 
chemische stoffen via de moedermelk 
worden doorgegeven aan de kalfjes. 
De moeder raakt op deze manier de 
afvalstoffen kwijt, maar het kalfje is 
juist in het nadeel. Mannetjes hebben 
het in dat opzicht nog zwaarder, 
omdat zij geen melk geven. En dit 
proces gaat dus door van generatie 
op generatie. We weten ook dat deze 
chemicaliën het immuunsysteem 
kunnen aantasten, waardoor de 
dieren vatbaarder worden voor 
allerlei ziekten. Daarbovenop komt 
ook nog de voortplanting in het 
gedrang. Voedsel speelt daarbij 

Lonneke IJsseldijk
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trouwens ook een belangrijke rol. 
Wat mij als onderzoeker verbaast, 
is dat het aantal bruinvissen in de 
Nederlandse wateren is toegenomen, 
terwijl we weinig zwangerschappen 
zien. Eigenlijk is het heel onlogisch 
dat steeds meer bruinvissen zich 
naar de zuidelijke Noordzee hebben 
verplaatst. Ten eerste is het hier 
drukker en ten tweede is er minder 
vette vis te vinden. Terwijl vette vis 
juist ontzettend belangrijk is voor 
de voortplanting. Een zwangerschap 
kost de bruinvis enorm veel energie 
en dat geldt ook voor het geven van 
moedermelk. Ook voor de kalfjes is 
het belangrijk om vette melk binnen 
te krijgen. Een van de belangrijkste 
conclusies uit mijn onderzoek is dan 
ook dat de impact van voedsel op de 
voorplanting nog groter is dan die van 
chemicaliën.”

Er is de laatste tijd veel te doen 
over grote windmolenparken 
op zee en het effect daarvan op 
dieren die in de zee leven. Kun 
jij daar iets over zeggen?
“We vermoeden wel dat bruinvissen 
gehoorschade kunnen oplopen 
door met name het heien van de 
palen in de zeebodem. Om dit met 
zekerheid vast te stellen, moeten we 
de haarcellen in de binnenoren van 
gestrande bruinvissen onderzoeken. 
Maar dat valt niet mee, omdat deze 
snel vergaan. Ik heb weinig dieren op 
mijn onderzoekstafel liggen waarvan 
de binnenoren nog intact zijn.” 

Voel jij nooit de behoefte om 
onderzoek te doen naar levende 
dieren?
“Natuurlijk wel! Ik ben daar juist 
ontzettend nieuwsgierig naar. 
Bruinvissen zijn alleen lastig te zien 
en te volgen in het wild, omdat ze 
klein en schuw zijn. Het afnemen 
van monsters van levende dieren is 
daarnaast ethisch onverantwoord. 
Daarvoor zou je eerst levende dieren 
moeten vangen en dat moet je echt 
niet willen. Het onderzoeken van vers 
gestrande dode bruinvissen biedt dan 
uitkomst.”

Je gaat binnenkort promoveren, 
welke toekomstplannen heb jij 
daarna? 
“Ik wil heel graag onderzoek blijven 
doen naar walvisachtigen, zoals 
de bruinvis. Daar ligt mijn hart. 
Ook lijkt het mij leuk om startende 
onderzoekers te begeleiden en 
onderwijs te geven. Daarnaast heb 
ik de afgelopen jaren ontdekt hoe 
leuk het is om met onderzoekers 
uit andere landen samen te werken. 
Het strandingsonderzoek heeft 
door die samenwerking echt een 
impuls gekregen. We sturen elkaar 
heel makkelijk een mailtje of een 
appje als we elkaar iets willen 
vragen of iets nieuws ontdekt 
hebben. Die collegialiteit kan ik 
ontzettend waarderen en ik zou deze 
samenwerking daarom graag verder 
uitbreiden.” 

TEKST: LYANNEKE KRAUSS | BEELD:  
NYNKE KOUWENHOVEN, BAS NIEMANS

Van verwondering 
naar inzicht
 Hoe werkt wetenschappelijk onderzoek? 

Het bruinvisonderzoek is een van de vele wetenschappelijke onderzoeken 
waarmee de faculteit Diergeneeskunde zich bezighoudt. Andrea Gröne 
en Hans Heesterbeek, beiden hoogleraar bij de faculteit, doen al jaren 
onderzoek en zijn allebei betrokken bij het bruinvisonderzoek. Zij leggen uit 
wat wetenschappelijk onderzoek precies is.
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Volgens Hans begint wetenschappelijk onderzoek met 
verwondering over iets dat je waarneemt, iets waarvan 
je denkt: hoe zit dat? “Een wetenschapper moet altijd 
nieuwsgierig zijn”, vindt hij. Die verwondering leidt tot een 
onderzoeksvraag, bijvoorbeeld: waarom stranden er zoveel 
bruinvissen aan de Nederlandse kust? Daarbij vorm je een 
idee – een hypothese – over het antwoord op die vraag, 
bijvoorbeeld: bruinvissen overlijden, doordat de Noordzee 
vervuild is. 

Informatie verzamelen en testen
Vervolgens ga je de hypothese testen. Eerst lees je 
artikelen die andere wetenschappers hebben geschreven 
over hun hypothesen en onderzoek. Zo leer je wat er al 
bekend is over het onderwerp waarin je geïnteresseerd 
bent en vorm je een theorie over wat er aan de hand zou 
kunnen zijn. Voor veel hypothesen is de expertise van 
andere wetenschappers nodig. Je gaat dus ook op zoek 
naar mensen uit andere vakgebieden en andere landen om 
mee samen te werken.
“Daarna test je jouw hypothese door informatie te 
verzamelen”, vertelt Andrea. “Het liefst doen we dat 
met een experiment.” In een experiment heeft de 
wetenschapper controle over veel omstandigheden, 
zoals hoe schoon de omgeving is, hoeveel licht er is of 
met welke stoffen het onderzoeksobject in aanraking 
komt. In veel gevallen is het niet mogelijk om zo’n 
gecontroleerd experiment op te zetten. “Bij wilde dieren 
kan dat bijvoorbeeld niet, want je kunt niet het dier en zijn 
leefomgeving naar je laboratorium brengen”, weet Andrea. 

Kritisch bekijken
In veel onderzoeken haal je daarom informatie uit 
waarnemingen van levende dieren in hun eigen omgeving 
en uit sectie op overleden dieren. De gegevens die je 

hiermee verzamelt, ga je vervolgens kritisch bekijken 
(analyseren) en bespreken met de andere wetenschappers 
in je team om te kijken of de hypothese die je had 
inderdaad waar zou kunnen zijn. 
Op deze manier trek je conclusies uit de verzamelde 
informatie. Daar moet je wel voorzichtig mee zijn. “Een 
wetenschapper moet oog hebben voor nuance; niks is 
zwart-wit”, legt Hans uit. Andrea gaat verder: “Toeval speelt 
altijd mee. Als iets door toeval gebeurt, dan weet je niet 
zeker of wat je dénkt dat je meet ook werkelijk een verband 
tussen twee zaken is. Een voorbeeld: als het regent, 
wordt de grond nat. Maar je kan niet terugredeneren dat 
elke keer als de grond nat is, het regent. Die kan ook nat 
worden, omdat iemand hem nat heeft gemaakt. Het is 
belangrijk dat een wetenschapper de juiste verbanden 
goed in kaart brengt.”

Goed onderbouwen
De laatste stap van het onderzoek is een artikel 
schrijven en publiceren. Op die manier kunnen andere 
wetenschappers jouw bevindingen, conclusies en inzichten 
lezen en die weer gebruiken voor hun eigen onderzoek. 
Ook kunnen ze kritisch meedenken. “Het is belangrijk dat 
je onderbouwing geeft voor de uitspraken die je doet. 
Dat doe je met de verzamelde informatie en met logische 
redeneringen. Je onderbouwing moet transparant zijn en 
mensen moeten er kritiek op kunnen geven”, aldus Hans. 

Geen bewijs
In tegenstelling tot wat veel mensen denken, zijn de 
uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek zelden harde 
feiten. “Eigenlijk kun je nooit iets met 100% zekerheid 
bewijzen in de wetenschap”, vertelt Hans. “In werkelijkheid 
is het zo dat iemand een aannemelijke, onderbouwde 
uitspraak doet en die wordt door andere wetenschappers 

voor waar aangenomen, totdat iemand met nieuwe 
inzichten komt en de uitspraak weet te weerleggen.”
Wetenschap is dan ook nooit af. Tijdens een onderzoek 
doe je ontdekkingen en ontstaan weer nieuwe vragen 
die je wilt onderzoeken. Zo gaat het altijd door. Op deze 
manier draagt wetenschappelijk onderzoek bij aan het 
vergroten van kennis over onszelf en alles om ons heen. 
Hans vat het mooi samen: “Wetenschappelijk onderzoek 
begint met verwondering en leidt tot een nieuw inzicht 
over hoe de wereld en alles daarin werkt.” 

TEKST: LISA DIETZ | BEELD: LONNEKE IJSSELDIJK, IVAR PEL



In de zuidelijke Noord-
zee stranden vooral 
jonge bruinvissen

Pasgeboren bruinvissen 
worden vooral voor de 
Deense en Duitse kust gezien

Formaat: 65 tot 180 cm
Vrouwtjes worden langer 
dan mannetjes

Gewicht: 5.5 tot 65 kg
Vrouwtjes worden zwaarder 
dan mannetjes

Het zijn warmbloedige 
dieren, zoals mensen en 
olifanten

Bruinvissen houden van 
koude temperaturen, ze 
leven in de subpolaire 
wateren van het noordelijk 
halfrond

Sinds 2005 stranden 
de meeste bruinvissen 
afkomstig uit de Noord-
zee op de Nederlandse 
kust

Bedreigingen:
bijvangst, vervuiling 
onderwatergeluid en 
een gebrek aan voedsel
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Bruinvisbescherming  
vanuit de overheid
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is als 
opdrachtgever nauw betrokken bij het strandingsonderzoek. Met de resultaten 
uit het onderzoek kan de overheid meer doen om de bruinvis te beschermen. 
Beleidsmedewerker Anne-Marie Svoboda werkt inmiddels al vijf jaar aan de 
bescherming van mariene soorten, vooral zeezoogdieren, waaronder de bruinvis, 
maar ook bijvoorbeeld haaien en roggen. “Als je bij een ministerie werkt, kun je 
echt een verschil maken.”
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Het beschermen van beschermde soorten in de Noordzee 
is een belangrijk thema van het ministerie van LNV. Dit 
is niet alleen een verplichting vanuit (inter)nationale 
regelgeving, maar ook is vorig jaar een Noordzeeakkoord 
gesloten tussen veel Noordzeepartijen, waarin 
soortbescherming een belangrijk onderdeel is. 

Plan om bruinvissen te beschermen 
Om de bruinvis te beschermen, heeft het ministerie 
in 2011 het Bruinvisbeschermingsplan opgesteld en in 
2020 geüpdate. Anne-Marie licht toe: “Het nieuwe plan 
biedt een overzicht van ontwikkelingen op het gebied 
van onderzoek, beleid en wetgeving. De prioriteiten 
voor onderzoek en bescherming richten zich op 
populatieaantallen en verspreiding, (voedsel)ecologie 
en habitatkwaliteit, strandingen, chemische vervuiling, 
bijvangst en onderwatergeluid. Voor elk thema is een 
aantal aanbevelingen gedaan en daar is een actieplan van 
gemaakt, waar het ministerie nu aan werkt, samen met 
allerlei andere partners, waaronder de Universiteit Utrecht.” 
Een van de acties uit het plan is toewerken naar een pilot 
voor het zenderen van bruinvissen. Anne-Marie: “Om 
de bruinvis beter te beschermen tegen activiteiten op 
zee, hebben we gegevens nodig. We hopen dat we deze 
gegevens kunnen krijgen door een aantal bruinvissen 
een zender te geven. Ook hebben we een statistische 
toets gedaan om het aantal tellingen op zee beter in te 
zetten voor schattingen. Daarnaast zetten we een groot 
internationaal project op om de bijvangst van bruinvissen 
in de visserij beter te kunnen monitoren en uiteindelijk te 
verminderen.”

Van duiken op de Azoren tot Rijkstrainee
Anne-Marie heeft een achtergrond in de mariene biologie 
en werkte eerder aan beschermde gebieden op zee en het 
beschermen van het bodemleven van de Noordzee. “Toen ik 
nog biologie studeerde had ik nooit gedacht dat ik in beleid 
wilde werken. We kregen een vak over beleid en dat ging 
over brak water in het IJsselmeer en dat was vreselijk saai. Ik 
wilde vooral duikend onderzoek doen op tropische locaties. 
Maar na een tijdje het paringsgedrag van kleine visjes te 
hebben bestudeerd op de Azoren en Panama, wilde ik toch 
iets met meer maatschappelijke relevantie doen. Toen ben 
ik via het Rijkstraineeship bij de overheid terechtgekomen. 
Wat ik er mooi aan vind, is dat je echt een verschil kunt 
maken. Dingen gaan weliswaar langzaam, maar je bent 
wel degene die aan de knoppen kan draaien. Al mis ik het 
veldwerk wel!”

Ook voor zulke verdragen worden de resultaten van 
het strandingsonderzoek gebruikt. Verdragslanden zijn 
verplicht om te rapporteren over het aantal strandingen, 
slachtoffers van bijvangst of scheepsaanvaringen en 
andere zaken die samenhangen met de bescherming van 
deze soorten.

Droombaan
“Ik krijg energie van mijn werk, doordat mariene soorten 
gewoon zo mooi zijn, daar ligt mijn passie. Ik heb echt het 
idee dat ik iets goeds kan bereiken voor de natuur, ook 
al is het soms behoorlijk droge materie. Ruim een jaar 
geleden was ik op de World Marine Mammal Conference 
in Barcelona en daar werd soms een discussie gevoerd 
of er nog 300 of 310 dieren van een bepaalde soort over 
waren. Iemand zei toen: ‘Wat maakt het uit, we weten dat 
we nu maatregelen moeten nemen, anders zijn er straks 
helemaal geen dieren meer over!’ Toen dacht ik, ja, ik zit 
nu wel op een plek om daar een verschil te kunnen maken. 
Ik heb toen samen met Marije Siemensma, die ook het 
Bruinvisbeschermingsplan voor ons heeft geschreven, 
het idee opgevat om het eerder genoemde internationale 
project over bijvangst op te starten. Iedereen weet dat 
bijvangst al decennia wereldwijd de grootste bedreiging 
is voor zeezoogdieren, maar op de een of andere manier 
lukt het nog steeds niet, zelfs niet in Europa, om er echt 
iets aan te doen. Een van de grootste belemmeringen 
is dat vissers niet goed worden betrokken bij projecten 
over bijvangst. Marije had al eerder in Nederland 
een cameramonitoringsproject over de bijvangst 
van bruinvissen gedaan in de staand want visserij en 
daarbij vooral gefocust op de relatie met de visserij. Die 
ervaringen willen we ook meenemen in het internationale 
project CIBBRiNA: Coordinated Development and 
Implementation of Best Practice in Bycatch Reduction in 
the North Atlantic Region. Het mooie vind ik ook dat ik de 
ruimte krijg om zo’n project helemaal te gaan ontwikkelen. 
Mijn leidinggevende zei gewoon: ‘Kijk maar hoe ver je komt 
en welke landen je allemaal mee krijgt’. Op dit moment 
zijn er al twaalf  landen geïnteresseerd! Zo’n project vind ik 
echt geweldig om verder te brengen. Bij beleid werken was 
vroeger misschien niet mijn droombaan, maar het komt nu  
wel aardig in de buurt.”  

TEKST: ANNE-MARIE SVOBODA | BEELD: JEROEN HOEKENDIJK,  
ANNE-MARIE SVOBODA 

Schadelijke stoffen
De gegevens uit het strandingsonderzoek van de 
Universiteit Utrecht worden op meerdere manieren 
gebruikt voor de bescherming van de bruinvis. “Door 
het strandingsonderzoek is inzichtelijk geworden wat de 
voornaamste doodsoorzaken zijn en in welke gevallen 
dit aan menselijk handelen lag. Daartegen kunnen we 
vervolgens maatregelen nemen. Met de monsters uit 
het bruinvisonderzoek is bijvoorbeeld vastgesteld dat 
bepaalde schadelijke stoffen nog steeds van invloed zijn 
op de gezondheid van bruinvissen, en dat dit zelfs van 
moeder op jong wordt doorgegeven via de moedermelk. 
Het gaat dan om zogeheten polychloorbifenylen (PCB’s). 
Deze stoffen komen voor in bepaalde soorten olie en 
plastic, bouwmaterialen en bestrijdingsmiddelen met 
chloor. Ze kunnen via milieuvervuiling terechtkomen in 
voeding. Deze stof is al jaren verboden, maar komt dus nog 
steeds in het ecosysteem terecht! Een waarschuwing dat 
dit ook voor andere stoffen het geval kan zijn, die nog wel 
legaal in zee mogen worden geloosd.”

Walvisjacht
Anne-Marie werkt ook aan een aantal internationale 
verdragen die gericht zijn op de bescherming van 
zeezoogdieren en andere migrerende soorten. 
Bijvoorbeeld het Internationale Walvisjacht Verdrag (IWC) 
en het Verdrag ter bescherming van kleine walvisachtigen 
in onder meer de Noordzee (ASCOBANS). Ze zet zich er 
namens Nederland voor in dat er goede afspraken worden 
gemaakt om walvisachtigen te beschermen, bijvoorbeeld 
over bijvangst, onderwatergeluid of over duurzaam 
walvistourisme, een sector die in opkomst is, maar 
mogelijk ook veel effecten kan hebben op de dieren.
“In 2018 mocht ik deelnemen aan de hoofdvergadering van 
het IWC, die één keer in de twee jaar plaatsvindt en deze 
keer in Brazilië was. Het was een spannende vergadering, 
omdat Japan een voorstel had ingediend om de duurzame 
jacht op sommige walvissoorten weer toe te laten. Ook al 
lijkt het voor ons in Nederland of zelfs Europa een gek idee 
dat landen dit willen, er werd alsnog door 27 landen voor 
dit voorstel van Japan gestemd (41 tegen). Deels is dat om 
politieke redenen, bijvoorbeeld bondgenoten van Japan, 
maar er zijn ook landen als Noorwegen en IJsland die zelf 
de jacht op walvissen toestaan. De vergadering duurde 
twee weken en we hadden continu overleg met allerlei 
bondgenoten over de beste strategie. Het was steeds 
maar niet duidelijk wat precies de strategie van Japan was, 
dus het was uiteindelijk echt spannend.” Anne-Marie Svoboda
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Een kijkje achter de 
schermen bij Naturalis
De rijkscollectie van Naturalis in Leiden bestaat uit ruim 42 miljoen 
objecten uit de natuur, waaronder een indrukwekkende verzameling aan 
walvismateriaal. Lang niet alles kan worden getoond in de exposities. We 
namen daarom een kijkje achter de schermen, want waar eindigen nou 
eigenlijk al die botten, weefsels en andere stukjes walvis die door Naturalis 
worden verzameld?

De oudste opgezette bruinvis in Naturalis dateert uit 1847. Door de zeer kwetsbare huid zijn er maar weinig opgezette walvisachtigen in het museum te 
vinden. Wel zijn er veel afgietsels (zoals op de foto): kopieën van gestrande dieren, maar gemaakt van kunststof.

Een plank vol foetussen op sterk water, waaronder een bultrug en bruinvissen. TEKST: LONNEKE IJSSELDIJK | BEELD: BAS NIEMANS
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Linksboven: In 2019 openden  
de deuren van het gloednieuwe  

museum, waar in de ‘Life  
Science-zaal’ en de zaal over ‘Leven’ 

verschillende walvisachtigen te 
bewonderen zijn.  

Rechtsboven en onder:  
Achter de schermen wordt altijd 

gewerkt aan het prepareren  
en behouden van de bruinvis. Zo 

zijn medewerkers bezig om bruin-
vishuiden te fixeren (rechtsboven)  

en botten van gestrande  
spitssnuitdolfijnen schoon te 

maken (onder).

Links: Pepijn Kamminga, collectiebeheerder  
zoogdieren en vogels, leidt ons trots rond 
langs alle objecten. “Skeletten of andere 
onderdelen van walvissen zijn niet zo  
makkelijk te verkrijgen als andere zoog- 
dieren of bijvoorbeeld vogels. We proberen 
bij strandingen altijd wel iets te verzame-
len, liefst de schedel, desnoods alleen een 
paar wervels of een borstvin. Die kunnen 
overigens ook al enorm groot zijn: als de 
onderkaken vijf meter lang zijn is de schedel 
nog langer!” vertelt Pepijn. Naast de collec-
tie houdt Naturalis zich ook bezig met  
registratie van walvisstrandingen.  
Wereldwijd helpen collecties zoals die  
van Naturalis de natuur te bestuderen,  
te ordenen en te begrijpen.

Onder: kasten vol afgietsels en walvis- 
botten, waaronder enkele fossielen.
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Linde van Schalkwijk
“Ik ben in 2019 afgestudeerd als dierenarts. Tijdens 
mijn studie heb ik een onderzoekstage gedaan naar 
longafwijkingen bij bruinvissen. Toen is mijn passie voor 
deze dieren ontstaan. Op dit moment werk ik mee aan het 
bruinvisonderzoek. Sinds kort ben ik ook in opleiding tot 
specialist pathologie. Heel druk, maar nooit saai. 
In het bruinvisonderzoek doe ik de sectie van de vers 
aangespoelde bruinvissen. Ik kijk dan naar de ligging 
van de organen en naar de organen zelf om te zien of er 
afwijkingen zijn. Ook worden tijdens een sectie stukjes 
weefsel verzameld van alle organen. Samen met de 
patholoog bekijk ik die onder de microscoop en daarna 
worden ze opgeslagen in de weefselbank.
Het leuke van het onderzoek vind ik het oplossen van 
een puzzel, erachter komen wat er met een dier is 
gebeurd. Mensen zeggen weleens: je bent dierenarts en 
je onderzoekt dode dieren, wat heb je daar nou aan? Ik 
vind het juist zo leuk dat we door het achterhalen van 
de doodsoorzaak de nog levende populatie bruinvissen 
kunnen helpen.” 

‘Ik ben echt trots  
op ons onderzoek’
 De mensen achter het bruinvisonderzoek 

Dat het onderzoek met bruinvissen zo goed loopt, is mede te 
danken aan de toegewijde medewerkers van de afdeling Pathologie 
van de faculteit Diergeneeskunde. Ieder heeft zijn eigen inbreng 
in het onderzoek en samen vormen zij een hecht team en vullen ze 
elkaar aan. Vier van de teamleden stellen zich voor.

Natashja Ennen-Buijs
“Ik werk al 25 jaar bij de afdeling Pathologie van de 
faculteit, in verschillende functies. Aan het begin van het 
bruinvisonderzoek in 2008 was ik er al bij betrokken, maar 
op een gegeven moment werd het te druk om het naast 
mijn andere werkzaamheden en taken bij het Dutch Wildlife 
Health Centre (DWHC) te doen. Sinds een paar jaar heb ik 
het gelukkig weer opgepakt. 
Mijn taak is om een database van weefsels te beheren, de 
weefselbank. Als Linde of Lonneke [IJsseldijk] een sectie 
van een bruinvis of walvis doet, zorg ik dat van elk orgaan 
een stukje vers weefsel wordt genomen. Dat verse weefsel 
wordt diepgevroren bij -80 graden Celsius en bewaard 
in een enorme database. We bewaren die weefsels voor 
langlopende onderzoeken, zodat we op een later moment 
bijvoorbeeld nog kunnen testen of er bepaalde virussen in 
zitten.
Ik vind het beheren van de weefselbank heel leuk. Ik ben 
een pietje-precies en ik hou ervan als alles in een systeem 
zit en ik het feilloos terug kan vinden. Alles moet netjes 
georganiseerd zijn. Ook vind ik het bijzonder om met 
wildlife te werken.”

Marja Kik
“Ik ben dierenarts, gespecialiseerd in pathologie en 
in reptielen en amfibieën. Ik hou me alleen bezig met 
de pathologie van exotische dieren, dus eigenlijk alles 
wat geen gebruikelijk dier is zoals een kat, hond of koe. 
Een deel van mijn tijd besteed ik aan zeezoogdieren, 
waaronder de bruinvissen. 
Mijn belangrijkste drijfveer in het onderzoek met 
bruinvissen is om uit te zoeken wat de oorzaak van het 
sterven van zo’n dier is. Dat doe ik door het weefsel en 
de cellen van verschillende organen van een bruinvis 
te bekijken onder de microscoop en te beoordelen op 
afwijkingen. 
Het meest interessante van het onderzoek vind ik om 
nieuwe ziektes te ontdekken. Op een gegeven moment 
zag ik onder de microscoop afwijkingen in de weefsels van 
een bepaalde bruinvis, waarvan ik dacht: dit móet een 
herpesvirus zijn, dat kan niet anders. We hebben toen 
weefsel van dat dier uit de database ontdooid om verder 
onderzoek naar virussen te doen. En inderdaad werd 
aangetoond dat de bruinvis een infectie had met een type 
herpesvirus dat tot dan toe onbekend was. Dat vond ik 
mooi.” 

Andrea Gröne
“Ik ben hoogleraar en dierenpatholoog. In 2008 vroeg het 
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) 
aan ons om onderzoek te doen naar de doodsoorzaak 
van bruinvissen. Ik heb meteen ja gezegd, want ik vind het 
fascinerende dieren. 
In het begin van het onderzoek deed ik wat Marja nu doet: 
weefsels beoordelen onder de microscoop. Op dit moment 
is mijn voornaamste rol het overzien van het onderzoek. 
Ik bespreek bijvoorbeeld met Lonneke [IJsseldijk] welke 
onderzoeksvragen we willen beantwoorden en hoe we 
het onderzoek organiseren, ook in samenwerking met 
ons internationale netwerk. Daarnaast kijken we waar 
mogelijke financieringsbronnen voor het onderzoek zijn.
Het mooiste aan het bruinvisonderzoek vind ik dat we 
interessante inzichten krijgen. Met de gegevens en 
kennis die we verzamelen, kunnen we informatie aan het 
ministerie geven die belangrijk is voor besluitvorming. 
Daarmee dragen we bij aan het in stand houden van de 
huidige populatie bruinvissen in de Noordzee.
Ik ben echt trots op het bruinvisonderzoek en trots 
op iedereen die erbij betrokken is. Dat zijn niet 
alleen wij vier: ook de laboratoriummedewerkers, de 
sectiezaalmedewerkers, de administratieve medewerkers, 
de pathologen die invallen als collega’s plotseling weg 
moeten, omdat er een walvis is aangespoeld... Trots, blij en 
dankbaar!” TEKST: LISA DIETZ  | BEELD: BAS NIEMANS
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Effecten van  
windmolenparken  
op zeezoogdieren 
Windenergie op zee draagt bij aan het realiseren van duurzame energie. Maar 
het is wel belangrijk dat windmolenparken zo min mogelijk negatieve effecten 
op de natuur hebben. Ingeborg van Splunder en Martine Graafland werken bij 
Rijkswaterstaat voor het Wind Op Zee Ecologisch Programma (Wozep). “Met 
Wozep onderzoeken we wat de gevolgen zijn van Noordzee-windparken op de 
natuur. Met die kennis kunnen voorstellen worden gedaan voor bijvoorbeeld 
maatregelen om effecten te verminderen in de vergunningen voor de bouw van 
windparken, om zo negatieve effecten te beperken.”

Wat zijn de gevolgen voor zeezoogdieren, zoals  
de bruinvis? 
“Zeezoogdieren, zoals bruinvissen, kunnen effecten 
ondervinden van bijvoorbeeld de aanleg van 
windmolenparken, omdat de palen voor de turbines 
met harde klappen in de grond worden geheid. Daarbij 
ontstaat onderwatergeluid (impulsgeluid) wat zich ver 
verspreidt. Dit kan leiden tot gehoorschade en verjaging 
van dieren uit het gebied waar ze naar voedsel zoeken of 
rusten. Ook kan er verstoring optreden van communicatie, 
bijvoorbeeld tussen moeder en kalf. Dit alles kan van 
invloed zijn op de lichamelijke conditie van de dieren en 
uiteindelijk een effect hebben op de populatiegrootte. 
Het zeezoogdierenonderzoek binnen Wozep richt zich 
op dit moment vooral op de effecten van de aanleg van 
windparken op bruinvissen en zeehonden”. 

Hoe meten jullie de effecten? 
“Voor het berekenen van de effecten van de bouw van 
windmolenparken op de populatieomvang van bruinvissen 
gebruiken we een populatiemodel. Om de juiste gegevens 
in de populatiemodellen te kunnen stoppen, is veel kennis 
nodig, bijvoorbeeld over wat en hoeveel de bruinvissen 
eten, en hoe een populatie is opgebouwd (hoeveel 
mannetjes, vrouwtjes, en jonkies zijn er). Onderzoek zoals 
het strandingsonderzoek van dode bruinvissen geeft 
inzicht in deze populatieopbouw. Zo is, in opdracht van 
Wozep, onderzoek uitgevoerd waarbij gekeken is naar 
de strandingsgegevens van bruinvissen in verschillende 
landen aan de Noordzee. Hierin hebben we onderzocht 
hoeveel mannetjes, vrouwtjes, jonge en oudere dieren zijn 
gestrand. We krijgen hiermee een beeld van populatie-
demografie aan de Nederlandse kust en of dat beeld 
alleen voor Nederland geldt, of dat het vergelijkbaar is met 
heel Europa.”

En wat zijn de resultaten van dit onderzoek? 
“Het onderzoek laat zien dat voor de Deense, Duitse en 
Nederlandse Waddenzee- en Noordzeekust, de meeste 
strandingen jonge dieren betroffen. Dat zou er op kunnen 
wijzen dat er in dit gebied meer kalven worden geboren. 
Ook laat het onderzoek zien dat er voor de Nederlandse 

kust meer jonge mannetjes stranden dan in andere 
landen. Verder hebben we vastgesteld dat er in bepaalde 
tijden van het jaar meer strandingen voorkwamen dan op 
andere momenten. 
In een ander onderzoek hebben we gekeken of we aan 
de hand van de gehoorbotjes in de oren, iets konden 
zeggen over de gehoorschade bij bruinvissen. Bij hard 
onderwatergeluid kan er schade aan de gehoorbotjes 
optreden, waardoor ze minder goed kunnen horen, met 
alle gevolgen van dien.”  

Maar hoe zit het naast geluid, met de andere 
bedreigingen?
Om een goed beeld te krijgen van de populatieomvang,  
gebruiken we een populatiemodel. In dit model wordt er, 
naast de windmolenparken, ook gekeken naar andere 
factoren die van invloed zijn op de populatieomvang. 
Een belangrijke factor hierin is de gezondheidstoestand 
van de dieren. Deze wordt beïnvloed door vervuilende 
stoffen in het vet van de bruinvissen. Om deze stoffen te 
onderzoeken is een zogeheten contaminantenonderzoek 
uitgevoerd.
Daaruit is gebleken dat volwassen mannetjes de hoogste 
percentages contaminanten (vervuiling) in hun speklaag 
hebben. Vrouwtjes geven deze via melk door aan hun jong. 
Door de vervuilende stoffen kan de gezondheid van de 
dieren achteruitgaan.”

Wat doen jullie met de resultaten van deze 
onderzoeken?
“De resultaten van de onderzoeken zijn schakels in de 
totale beoordelingsketen van de effecten van windparken 
op bruinvissen. Met deze resultaten hebben we 
bijvoorbeeld meer zicht op hoe de populatie is opgebouwd 
(en dus welk deel van de populatie effecten ondervindt 
door de bouw van windmolenparken) en welke andere 
zaken ook effect hebben op de bruinvissen (zoals de 
vervuilende stoffen). Dat is voor de overheid belangrijk om 
te weten Dat is voor de overheid belangrijk om te weten. 
Dan kan zij maatregelen nemen om de negatieve effecten 
te verminderen. Of dat er elders in andere vergunningen 
of beleid maatregelen moeten worden genomen. Zo 
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staan er in de kavelbesluiten onderwatergeluidsnormen 
hoe hard het onderwatergeluid mag zijn, om het effect 
van onderwatergeluid tijdens de bouw op bruinvissen te 
verminderen, en worden bruinvissen aan het begin van het 
heien weggejaagd, zodat ze geen schade aan hun gehoor 
krijgen.”     

Wat zijn nu de vervolgstappen?  
“Naast het onderzoek naar de effecten van heien van 
windparken op zeezoogdieren, doen we de komende jaren 
onderzoek naar andere effecten, die bijvoorbeeld plaats 
kunnen vinden wanneer de windparken draaien. Zo krijgen 
we meer zicht op de bijzondere wereld van de bruinvis en 
kunnen de effecten van de aanleg van windmolenparken 
op de bruinvis beoordelen en, indien nodig, de juiste, 
passende maatregelen nemen om de negatieve effecten  
te minimaliseren.”  

TEKST: RIJKSWATERSTAAT, JOSIEN JACOBS | BEELD: ISTOCK

Windenergie op zee draagt bij aan het 
realiseren van duurzame energie, maar 
dat kan alleen met inachtneming van de 
ecologische effecten. Om deze effecten 
te kunnen inschatten, mitigerende 
maatregelen te kunnen voorstellen en 
beleidskeuzes over de toekomst van 
windenergie op zee te kunnen maken is 
kennis nodig. Het verkrijgen van deze 
kennis is centraal en overkoepelend 
opgepakt door Rijkswaterstaat, in 
opdracht van het Ministerie van 
Economische Zaken, en Klimaat (EZK) 
opgepakt: Wozep. Het onderzoek 
heeft tot nu toe belangrijke inzichten 
opgeleverd over de effecten van 
windparken op zee- en over kustvogels, 
vleermuizen, zeezoogdieren, benthos 
en vissen. 

Je bent nergens 
zonder vrijwilligers
Bij het strandingsonderzoek zijn vrijwilligers onmisbaar.  
Wie zijn deze vrijwilligers, waarom doen ze dit werk en wat is hun  
rol in het strandingsonderzoek? We maakten een rondje langs  
de velden. “Als je aan het strand woont, hoef je niet op vakantie!” 
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op me. In het begin vond ik alle 
strandingen bijzonder, dat waren er 
toen nog niet zoveel. Inmiddels ben ik 
vooral geïnteresseerd in het verhaal 
achter de stranding. Waarom zijn de 
dieren gestrand en wat mankeren 
ze? Door de samenwerking met 
de onderzoekers van de faculteit 
Diergeneeskunde, valt er vaak een 
strandingsoorzaak te achterhalen.”

Kees Kooimans uit Noordwijk 
is vrijwilliger van het eerste uur 
bij het netwerk Eerste Hulp bij 
Zeezoogdieren (EHBZ). Vrijwilligers 
van het netwerk zijn opgeleid om 
hulp te verlenen aan zeehonden en 
dolfijn- en walvisachtigen in nood. 
Kees maakt al 25 jaar deel uit van 
de ploeg vrijwilligers langs de kust. 
Kees is 24 uur per dag, zeven dagen 
per week bereikbaar voor het EHBZ. 
“Vakantie? Als je aan het strand 
woont, hoef je niet op vakantie.”

“Voordat ik met pensioen ging, 
heb ik 43 jaar bij de KLM aan de 
bagageband gewerkt, ik draaide 
onregelmatige diensten. Tussen mijn 
diensten door, was ik op de meest 
uiteenlopende tijdstippen op het 
strand te vinden. En nog steeds. Het 
helpen van dieren in nood, is niet het 
enige wat ik doe. Ik geef ook uitleg en 
voorlichting aan omstanders bij een 
stranding. Wanneer er kinderen bij 
zijn, dan mogen ze me helpen. 
Het blijft altijd spannend wat 
je aantreft als je gebeld wordt. 
Walvisachtigen en dolfijnen zijn 
prachtige dieren, zeker als ze 
nog helemaal intact zijn. Van alle 
dieren die voor onderzoek naar de 
Universiteit Utrecht gaan, krijgen we 
een terugkoppeling. Dat is altijd mooi 
om te horen.”

Jasmijn Hulleman is medewerker 
Dierverzorging bij Ecomare op Texel. 

Ecomare is het centrum voor wadden 
en Noordzee op Texel. Ecomare 
combineert opvang van zeehonden 
en vogels met een natuurmuseum 
en zeeaquarium. Zestien zeehonden 
worden er permanent opgevangen.
 
“Elke dag is weer anders in een 
wildopvang. Het revalideren van zieke 
en gewonde dieren is een mooie 
uitdaging en als beloning kan het gros 
weer terug in het wild. Dat is toch 
vaak het uiteindelijke doel! Ik heb 
in de afgelopen jaren verschillende 
strandingen meegemaakt van 
levende bruinvissen. Niet altijd 
met een goede afloop, maar soms 
konden ze weer terug naar open 
zee. Met behulp van de Koninklijke 
Nederlandse Redding Maatschappij 
(KNRM) ga je dan ver de zee op en 
zorg je er ondertussen voor dat de 
bruinvis de tocht goed doorstaat. 
Het is ontzettend interessant om te 

Terwijl ik Jaap van der Hiele online 
spreek, krijgt hij een melding van een 
levende zeehond bij de Brouwersdam. 
“Je hebt de primeur! Dit is de eerste 
levende pup van dit seizoen die we 
vinden in zuidwest Nederland.” Het 
was een prematuur en dat is volgens 
Jaap zeldzaam. “Het was de derde 
van dit jaar die werd gevonden in 
Nederland.” Jaap werkt al meer dan 
25 jaar voor het strandingsnetwerk 
Nederland. Je zou een boek kunnen 
schrijven over zijn ervaringen als 
vrijwilliger.

“Ik bekeek laatst de telefoonrekening 
van het eerste kwartaal: ik heb toen 
850 telefoontjes gehad. Best veel 
dus! Toen ik in 1993 begon met dit 
werk, was dat wel anders. Ik weet 
nog goed dat ik mijn eerste levende 
bruinvis vond. Fascinerend. Ook de 
eerste levende dwergvinvis op het 
strand bij Dishoek maakte veel indruk 

weten waaraan de bruinvissen zijn 
overleden. Ook bij dieren die levend 
op het strand zijn gekomen en later 
zijn geëuthanaseerd, is het goed om 
te weten waarom ze geen kans meer 
hadden en waarom er veelal wordt 
gekozen om ze te laten inslapen in 
plaats van uit te zetten.”

De Zeeuwse Liliane Solé is net 
als Kees vrijwilliger bij het EHBZ, 
inmiddels al zo’n tien jaar. Haar passie 
voor zeezoogdieren kan ze niet 
alleen kwijt in het vrijwilligerswerk 
bij EHBZ, maar ook in haar studie. 
Na een bachelor Watermanagement, 
volgt ze nu een master 
Natuurwetenschappen. Haar scriptie 
gaat over, hoe kan het ook anders, 
bruinvissen. 

“Zeezoogdieren zijn superintelligente 
dieren. Er is zoveel dat we niet weten. 
Hoe leven ze precies? En wat zijn de 

gevolgen van menselijk handelen? 
Ik draag op deze manier graag een 
steentje bij aan wetenschappelijk 
onderzoek. Daarnaast vind ik het ook 
fijn dat we op heel praktisch niveau 
kunnen helpen. Als we een zeehond 
in een net vinden, is het onze taak 
om hem te bevrijden. Bruinvissen 
die we op het strand vinden, hebben 
altijd hulp nodig. Een zeehond gaat 
nog weleens uit zichzelf op het 
strand liggen, bijvoorbeeld om uit te 
rusten. Met een gestrande bruinvis 
is eigenlijk altijd iets mis. De bultrug 
die in 2015 door de Westerschelde 
zwom, zal ik nooit vergeten. Zo 
indrukwekkend om in je eigen 
omgeving, van zo dichtbij zo’n enorm 
beest te zien. Fascinerend!”  

TEKST: JOSIEN JACOBS | BEELD:  
NYNKE KOUWENHOVEN, EIGEN ARCHIEVEN

 Jaap van der Hiele Kees Kooimans (rechts op de foto) Jasmijn Hulleman Liliane Solé
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Je bent wat je eet en dat 
geldt ook voor de bruinvis  

Mardik Leopold, marien bioloog bij Wageningen Marine Research doet onderzoek 
naar het dieet van bruinvissen. “Het dieet kan ons veel leren over hoe de bruinvis in 
het leven staat. Heeft hij genoeg te eten? Zijn de prooien van voldoende kwaliteit: 
bevatten ze genoeg energie? Eten alle bruinvissen hetzelfde of leren bruinvissen 
steeds beter hoe ze de beste prooien kunnen vinden en vangen en eten oudere 
bruinvissen dan misschien andere, betere prooien dan jonkies?”

Op al deze vragen krijgen Mardik en zijn onderzoeksteam 
antwoorden door dieetonderzoek. Dat doen ze door 
de magen van dood aangespoelde bruinvissen te 
onderzoeken. Daarin zitten de restjes van de laatste 
maaltijd. In combinatie met informatieverkregen tijdens 
vervangen door afkomstig van de sectie op deze 
bruinvissen bij de faculteit Diergeneeskunde, zoals over 
de leeftijd, conditie en doodsoorzaak, proberen de 
onderzoekers allerlei voedsel-ecologische vraagstukken te 
beantwoorden. 

Om maar met de deur in huis te vallen, wat eet  
de bruinvis?
“Bruinvissen eten vis en de beste vis om te eten is vette vis, 
want daar zit de meeste energie in. Alleen zijn vette vissen 
vaak ook snelle vissen. Denk aan makrelen: de Porsches 
van de zee. Haringen, sprotten en zandspieringen zijn 
ook lekker vet, maar zwemmen in grote scholen die een 
roofdier in verwarring brengen, of leven onzichtbaar 
ingegraven in de zeebodem. Je moet, als bruinvis, dus van 
goeden huize komen om juist deze prooien te vangen. 
Uit het dieetonderzoek blijkt dat jonge bruinvissen nog 
veel moeten leren. Ze eten nog maar heel weinig van deze 
vette vissen: dat is meer iets voor de oudere, ervaren 
bruinvissen.” 

Wat eten ze dan, als ze geen vette vis te pakken 
krijgen?
“Op de bodem is het makkelijk vissen voor een bruinvis, 
maar de meeste bodemvis is magere vis. Een jonge 
bruinvis kan hier wel tweeduizend grondeltjes per etmaal 
eten, visjes van één gram per stuk en niet erg vet. Hard 
werken, maar zo kom je er ook. Alleen loert ook op de 
bodem een gevaar: visnetten! Als een bruinvis daarin 
verstrikt raakt, verdrinkt hij. Zo’n bruinvis herkennen we 
aan afdrukken die het net in de huid achterlaat, maar niet 
altijd zijn deze goed te zien. Een gezonde, gave bruinvis 
met een maag die vol bodemvissen zit, is dus vermoedelijk 
al etend bij de bodem verstrikt geraakt in een net. Zo 
kan de maaginhoud helpen bij de speurtocht naar de 
doodsoorzaak.”

Fotobijschrift

Eten zieke bruinvissen te weinig vette vis? 
“Wat we zien is dat als bruinvissen ziek zijn en in slechte 
conditie, ze snel vermageren. In de magen van deze 
magere bruinvissen vonden we maar zelden resten van 
vette vissen. Blijkbaar zijn ze dan niet meer in staat die 
vette, snelle vissen te vangen en probeerden ze zich in 
leven te houden met makkelijker te vangen, maar magere 
vissoorten. Maar dit is een ‘kip of ei-probleem’. Kwestie: 
het kan natuurlijk ook zo zijn dat een bruinvis die om 
een of andere reden niet slaagt vette vissen te vangen, 
vermagert.”

Hoe weet een bruinvis wat de beste prooi is, hoe 
kiezen ze die?
“De ideale prooi is makkelijk te vinden en te vangen, levert 
geen enkel gevaar op en bevat veel energie. Als zo’n prooi 
zou bestaan en in overvloed aanwezig zou zijn, zouden 
alle roofdieren die prooi eten. Maar niet iedereen eet 
hetzelfde. Dat geldt voor mensen, maar ook voor dieren. 
Roofdieren moeten moeite doen om hun prooien te 
vangen. Prooidieren willen niet worden opgegeten dus 
proberen ze zich te verstoppen, weg te lopen, weg te 
zwemmen, weg te vliegen. Of ze verdedigen zich door 
terug te vechten, door het hebben van stekels, pantsers, 
of een onmogelijke vorm, of zelfs gifklieren of een vieze 
smaak. Het roofdier aan de andere kant, is vaak sneller 
en groter dan zijn prooi (of met meer dieren in een groep) 
en kan deze dus wel de baas, maar moet wel steeds een 
afweging maken tussen de kosten en de baten. Als je heel 
lang moet zoeken naar de allerlekkerste prooi, of heel 
veel moeite moet doen om die prooi te vangen, ben je 
misschien gestorven van de honger voordat je je prooi 
te pakken hebt. En als een prooi een gevaar voor jezelf 
oplevert, kun je misschien beter op zoek naar een andere 
prooi. En natuurlijk kunnen dieren alleen maar eten wat de 
pot schaft, dus op verschillende plaatsen zullen dezelfde 
dieren andere prooien eten.” 
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Bruinvissen vallen zelf ook wel eens ten prooi 
toch, hoe zit dat?
“In 2013 ontdekten we, na suggesties van Belgische 
onderzoekers en door eigen DNA-onderzoek, dat de 
bruinvis op het menu van de grijze zeehond staat. 
Tientallen zwaar verminkte bruinvissen die jaarlijks in 
Nederland aanspoelen, bleken het slachtoffer van grijze 
zeehonden te zijn, de bruinvis is dus zelf ook een prooi. 
De getroffen bruinvissen waren over het algemeen jonge 
dieren die in uitstekende conditie waren. Deze ontdekking 
staat los van het dieetonderzoek, maar was het resultaat 
van een mooie samenwerking tussen biologen en 

pathologen. Samen vonden we de oorzaak van de vreselijke 
verminkingen die we zagen, en konden we nagaan hoeveel 
van de doodgevonden bruinvissen slachtoffer waren 
van roofdieren. En samen met verschillende moleculair 
biologen konden we ook echt onomstotelijk bewijzen dat 
het roofdier in kwestie de grijze zeehond was.”   

TEKST: MARDIK LEOPOLD, JOSIEN JACOBS | BEELD: PIETER CRUCQ

Auke-Florian Hiemstra
Bioloog

Hartstikke groot
Ik kreeg ooit een dun boekje cadeau, wit van kleur, met daarop in het blauw de contouren van een 
walvisstaart. Het bleek een verslag van een weinig succesvolle, maar noemenswaardige expeditie 
aan het eind van de jaren ‘80. De onderzoekers - twee cardiologen - wilden een hartfilmpje maken. 
So what, zou je misschien denken. Maar het betrof niet het hartfilmpje van zomaar een patiënt, maar 
van een walvis! Het leukste is misschien wel de titel van het boek. Daarvoor kozen ze de vraag die de 
cardiologen oneindig vaak bij de koffieautomaat aan hun collega’s hadden moeten beantwoorden: 
“Waarom van een walvis?”
Voor de gemiddelde dokter van wie de patiënten zelf binnen komen lopen en maximaal zo’n twee 
meter lang zijn, is het natuurlijk even schrikken als collega’s ineens achter patiënten aan gaan varen 
die wel dertig meter groot kunnen worden. Maar om de vraag te beantwoorden: het was simpelweg 
nog nooit gedaan. Men wist nog bijna niks over de werking van het walvishart en die passie voor 
het onbekende, dat is wat de wetenschap vooruit helpt! Daar gaat ons hart sneller van kloppen, ons 
bloed sneller van stromen. 
Die passie voor het onbekende is ook wat het snijteam op locatie brengt bij elke stranding van 
een walvis. Wat is er gebeurd? Waarom spoelde deze walvis aan? Om die vraag te beantwoorden 
onderzoekt een team van experts het dier. Ze bewaren delen van het skelet en bepalen de 
doodsoorzaak. Hoe meer we over walvissen weten, hoe beter we ze kunnen beschermen, want elke 
stranding, is er één teveel. Liever zien we ze zwemmen.
Op het moment van schrijven was de meest recente walvisvondst de vinvis van Terneuzen. Geen 
stranding deze keer, maar een aanvaring met een groot containerschip. Was het dier al dood toen 
het geraakt werd, of was het de klap van het schip waarbij zijn hart stopte? Om de doodsoorzaak te 
achterhalen, werden er samples genomen van de organen, zo ook van het hart. Ik kende de vorm 
van het hart uit de biologieboeken, maar puur de grootte van een walvishart maakt het orgaan een 
verbijsterend verschijnsel. Ik bleef het maar fotograferen. Wij mensen hebben een hart met een 
gewicht van een cavia, maar het hart van een walvis kan evenveel wegen als een paard! Het hart van 
een blauwe vinvis wordt zelfs anderhalve meter groot. Gefascineerd keek ik naar het grote hart op de 
grond. Een hart dat niet klopt, is als een klok die niet tikt. Alsof de tijd even stil staat. 
De expeditie van het boekje slaagde niet: de walvissen doken steeds te vroeg weer onder. Maar 
inmiddels weten we gelukkig meer over het hart van een walvis dan in de jaren ‘80. Zo klopt het 
hart van de blauwe vinvis maar twee keer per minuut! Het hart van een walvis klopt dus langzaam, 
en langzaam leren we verder over het bestaan van deze reuzen. Elke stranding leren we meer. Bij 
cardiologen die een hartfilmpje willen maken wordt de vraag gesteld: “Waarom van een walvis?”. Bij 
biologen die iets willen onderzoeken zal dat nooit het geval zijn. Daar zit het antwoord juist al in de 
vraag. “Waarom? Het is een walvis!”  Mardik Leopold en Dorien Verheyen bekijken de maaginhoud van een aangespoelde bruinvis
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Bruinvistellingen 
vanuit de lucht
“Sighting left, angle seven three, porpoise, two animals, cue under water, no 
reaction, no dive, slow swimming, two one zero degrees”. Dit is het sein voor 
de datarecorder om een waarneming van twee bruinvissen in te voeren. De 
waarneming is van een van de twee waarnemers achterin een surveyvliegtuig 
dat lijnen boven zee vliegt om een schatting te kunnen maken van het aantal 
bruinvissen. Onderzoeker Steve Geelhoed (Wageningen Marine Research) 
leidt het onderzoek naar de aantallen en verspreiding van bruinvissen in de 
Nederlandse Noordzee. 

Steve legt uit waarom het belangrijk is om deze gegevens 
te verzamelen. “Met deze informatie kunnen we bepalen 
waar mogelijk schadelijke activiteiten op de Noordzee 
beter niet kunnen plaatsvinden. Daarnaast zijn de tellingen 
een graadmeter om in de gaten te houden of het goed of 
slecht gaat met de bruinvis. En dan het liefst voor het hele 
leefgebied, de Noordzee.” 

Aantallen hoger dan ooit
Het aantal bruinvissen in de Noordzee is sinds 1994 
drie keer volledig geteld. De aantallen leken min of 
meer stabiel, maar ergens tussen 1994 en 2006 is een 
zuidwaartse verschuiving in de verspreiding begonnen. 
Tijdens de laatste telling in 2016 lag het zwaartepunt van 
de verspreiding nog steeds in de zuidelijke Noordzee en 

waren de aantallen in het Kanaal bovendien hoger dan 
ooit tevoren. Waar en wanneer deze verandering stopt, is 
niet te voorspellen. “Hoog tijd voor een vierde telling van 
de Noordzee”, vindt Steve. Bruinvissen worden vanuit een 
vliegtuig geteld. In Nederland doet Wageningen Marine 
Research (WMR) deze tellingen sinds 2008. In de eerste 
jaren in deelgebieden op de Noordzee, maar sinds 2010 
telt WMR de hele Nederlandse Noordzee, ook wel het 
Nederlands Continentaal Plat genoemd.

Hoofd in vissenkom
“Het tellen van bruinvissen is in principe simpel: lijnen 
boven zee vliegen en tellen hoeveel bruinvissen er binnen 
de telstrook zichtbaar zijn”, legt Steve uit. “Maar de praktijk 
is minder simpel. Je hebt een surveyvliegtuig, een piloot en 

een telteam nodig. Dit team bestaat uit twee waarnemers 
en een datarecorder die waarnemingen live invoert met 
speciaal ontwikkelde software. Voor de veiligheid moet 
het surveyvliegtuig tweemotorig zijn; als één motor 
uitvalt, is het mogelijk naar land terug te vliegen. Mocht 
dat niet lukken, dan hebben de piloot en het telteam 
een survivalpak én een reddingsvest aan om op zee te 
dobberen tot ze gered worden. Niet altijd comfortabel 
tijdens zomerse vluchten, maar wel zo veilig. De 
waarnemers moeten een vrij uitzicht onder het vliegtuig 
hebben om te kunnen tellen. Hiervoor is het vliegtuig 
uitgerust met ‘bubble windows’, een soort vissenkommen 
waarin de waarnemers hun hoofd steken om de voorbij 
schietende zee in de gaten te houden. De vliegsnelheid 
is nog een belangrijke voorwaarde. Het vliegtuig mag 
niet te snel vliegen – zonder uit de lucht te vallen – om 
waarnemers voldoende tijd te geven om bruinvissen vanaf 
zeshonderd voet vlieghoogte (183 m) te zien.”
 
Deelgebieden en rustig weer
Om een schatting te maken van het aantal bruinvissen in 
het Nederlands Continentaal Plat, is deze regio opgedeeld 
in vier delen. Deze delen geven een goed beeld van ieder 
gebied en kunnen met een vliegsnelheid van bijna honderd 
knopen (180 km/uur) in zo’n vijf dagen geteld worden. 
Steve: “We kunnen alleen met goed weer op pad, zoals 
een windkracht van maximaal 3 Beaufort. Bruinvissen 
zijn immers moeilijker te vinden tussen golven met 
schuimkoppen.” 
Tijdens een telvlucht geven de waarnemers hun 
waarnemingen aan de datarecorder door. Deze voert de 
waarneming direct in op een laptop verbonden met een 
GPS, die automatisch de positie vastlegt. Naast informatie 
over aantal en gedrag van de bruinvissen geven de 
waarnemers ook de afstand van een dier tot de tellijn recht 
onder het vliegtuig door. Daarmee kan later aan de hand 
van wiskundige formules bepaald worden hoeveel dieren 
theoretisch zijn gemist en hoe breed de telstrip is. Deze 

informatie is nodig om een dichtheid (aantal bruinvissen 
per vierkante kilometer) te berekenen. Deze dichtheden 
worden vervolgens omgerekend naar aantallen op het 
Nederlands Continentaal Plat. 

Verschil per seizoen
In het Nederlands deel van de Noordzee leven ‘s zomers 
tussen de 26.000 en 77.000 bruinvissen. In het vroege 
voorjaar zijn de aantallen hoger en kunnen deze oplopen 
tot 86.000 dieren. Daarmee herbergt Nederland een 
aanzienlijk deel van de Noordzeepopulatie; pakweg tussen 
Noorwegen en de Shetland-eilanden in het noorden en 
het Kanaal in het zuiden wordt het aantal bruinvissen 
geschat op 345.000-361.000 dieren. 
“De schatting van 77.000-86.000 dieren op het Nederlands 
Continentaal Plat betekent grofweg dat er één bruinvis 
per vierkante kilometer voorkomt. De verspreiding is 
niet gelijkmatig en verschilt bovendien per seizoen. In 
het vroege voorjaar en de late winter komen bruinvissen 
bijvoorbeeld dichter aan de kust voor. Dan worden ze ook 
regelmatig vanaf land gezien. In de zomer en herfst zijn  
de aantallen in de kustzone laag. Maar in ieder geval  
‘s zomers komen bruinvissen verder op zee vrij algemeen 
voor in een brede strook vanaf Zeeland tot ten noorden 
van de Waddeneilanden. In sommige jaren zijn dan ook 
hoge dichtheden bruinvissen aanwezig langs de randen 
van de Doggersbank in het uiterste noordwesten van het 
Nederlands Continentaal Plat”, besluit Steve.  

TEKST: STEVE GEELHOED, JOSIEN JACOBS | BEELD: STEVE GEELHOED, 
KRISTINA LEHNERT

Een vliegtuig zoals de Partenavia voldoet aan alle  
voorwaarden voor een surveyvliegtuig Deelgebied met set transectlijnen Bubble windows
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Een aangespoelde bruinvis op het strand maakt indruk. Een grijsbruin lijf met een  
lichte buik, een korte snuit met een, zo lijkt het, halve glimlach. Eén bonk gestroomlijnde 
spierbundel. “Fascinerend en intrigerend tegelijk”, zegt Martine van den Heuvel–Greve. 
Martine is ecotoxicoloog en werkt bij Wageningen Marine Research in Yerseke. Daar  
houdt zij zich naast poolonderzoek bezig met bruinvissen. En dan vooral met de invloed 
van vervuilende, chemische stoffen op de gezondheid van het dier. 

Bruinvissen op jonge  
leeftijd blootgesteld aan  
chemische cocktail 

Als er een gestrande bruinvis 
wordt gevonden, doet de 
faculteit Diergeneeskunde van de 
Universiteit Utrecht onderzoek om 
de doodsoorzaak te achterhalen. 
Bijvangst, een trauma of vermagering 
kunnen dan worden vastgesteld. 
Eventuele onderliggende 
gezondheidsproblemen zijn lastiger 
te onderbouwen. Om erachter te 
komen of chemische stoffen de 
gezondheid van bruinvissen in de 
Noordzee beïnvloeden, nemen 
onderzoekers verschillende weefsels 
van aangespoelde bruinvissen af 
tijdens de sectie. De bemonsterde 
weefsels worden al sinds 2008 door 
Martine en haar collega’s onderzocht 
op de aanwezigheid van chemische 
stoffen.

Welke stoffen worden gemeten? 
“In de weefsels van de bruinvissen zijn 
verschillende chemische stoffen te 
onderscheiden. Je kunt bijvoorbeeld 
denken aan polychloorbifenylen 
(PCB’s). Deze stoffen werden 
vooral gebruikt in de industrie 
als smeermiddel, koelvloeistof of 
hydraulische vloeistof, maar ook 

verwerkt in kunststof en lijm. Sinds 
1985 is zowel de productie als het 
gebruik van PCB’s verboden, maar 
deze stoffen breken heel slecht af 
in het milieu. Ook oude apparaten 
kunnen nog steeds PCB’s bevatten en 
in het milieu lekken. Hierdoor vinden 
we PCB’s nog altijd terug in zee én in 
de dieren die daarin leven. Daarnaast 
zijn poly- en perfluoralkylstoffen 
(PFAS) stoffen die we tegenkomen. 
Deze stoffen worden bijvoorbeeld 
gebruikt in de anti-aanbaklaag 
van pannen en in waterafstotende 
jassen vanwege hun vet-, water- en 
vuilafstotende werking. PCB’s en PFAS 
zijn chemische stoffen die door de 
mens zijn gemaakt en niet van nature 
in het milieu voorkomen.”

Wat zijn jullie in aangespoelde 
bruinvissen tegengekomen? 
“PCB’s zijn vetbindende stoffen 
en worden daarom in de speklaag 
van bruinvissen gemeten, in alle 
leeftijdsgroepen en beide geslachten 
om een goed beeld te krijgen van 
bijvoorbeeld de overdracht tussen 
generaties. Uit de metingen van deze 
langlopende studie blijkt dat in een 

foetus, het ongeboren kalf, al PCB’s  
aanwezig zijn. Dit betekent dat ze 
deze al vóór de geboorte hebben 
binnengekregen van hun moeder 
via de navelstreng. Daarnaast is de 
melk van bruinvissen heel vet, wel 
meer dan 50%, en omdat PCB’s 
makkelijk ophopen in vet worden ze 
zo doorgegeven aan een pasgeboren 
kalf. Melk is een nóg belangrijkere 
bron van inname voor de bruinvis 
dan via de navelstreng. Nadat een 
kalf overgaat op vast voedsel stijgt 
de inname van PCB’s verder via de 
PCB’s die in vis zitten, die ze eten. 
De hoogste PCB’s concentraties zijn 
aangetroffen in volwassen mannetjes. 
Concentraties in volwassen vrouwtjes 
zijn veel lager, omdat deze een 
groot deel ‘kwijtraken’ via de eerder 
genoemde moedermelk.” 

Hoe schadelijk zijn deze 
stoffen?
“Het inschatten van de invloed 
van deze chemische stoffen op de 
gezondheid van de bruinvissen is 
een stuk lastiger. Voor duidelijke 
oorzaak-gevolg relaties zijn 
laboratoriumtesten of andere 

aangetroffen in het bruinvisweefsel. 
Organotin is voor uiteenlopende 
toepassingen gebruikt, zoals in 
antifouling-verf voor boten. Ze 
komen in het milieu terecht tijdens 
het gebruik. Wat de impact van deze 
andere stofgroepen is op het individu 
en hoe een mix aan bekende en nog 
onbekende stoffen op elkaar inwerkt, 
is nog lastiger te voorspellen. Een 
grens voor zeezoogdieren, zoals voor 
PCB’s, is er nog niet. Meer gegevens 
zijn daarom hard nodig.”
Door gebruik te maken van weefsels 
van aangespoelde bruinvissen 
waarop sectie is verricht, ontwikkelen 
de onderzoekers stap voor stap 
meer kennis over de effecten van 
chemische stoffen op de gezondheid 
van individuele bruinvissen. Op 
basis hiervan leren ze meer over de 
stabiliteit van de bruinvispopulatie 
in de zuidelijke Noordzee. Dit is van 
belang voor een goed beheer van de 
bruinvissen in ons kustgebied.  

TEKST: MARTINE VAN DEN HEUVEL-GREVE, 
JOSIEN JACOBS | BEELD: FRITS STEENHUISEN, 
NYNKE KOUWENHOVEN

grootschalige experimenten 
nodig, maar deze zijn zeer moeilijk 
uitvoerbaar met bruinvissen. Door 
internationale wetenschappers is, 
ondanks het verschil in gevoeligheid 
tussen soorten, alle beschikbare 
informatie van (zee)zoogdieren op 
één hoop geveegd. Op basis hiervan 
is een eerste algemene PCB-grens 
bepaald voor zeezoogdieren. Er wordt 
aangenomen dat individuen met PCB-
concentraties boven deze grens een 
grotere kans hebben op infecties of 
voortplantingsstoornissen dan dieren 
met een PCB-concentratie beneden 
de grens. In de geanalyseerde 
bruinvissen die langs de Nederlandse 
kust zijn aangespoeld bevat de helft 
van de kalven en jonge bruinvissen 
concentraties boven deze PCB-grens. 
Bij volwassen mannetjes is dat zelfs in 
meer dan 90% van de gevallen.”

Welke vragen zijn nog 
onbeantwoord?
“In de zuidelijke Noordzee is een 
cocktail aan chemische stoffen 
aanwezig. Naast PCB’s zijn chemische 
stoffen als PFAS, gebromeerde 
vlamvertragers en organotin Martine van den Heuvel–Greve



DE BRUINVIS | 41 40 | DE BRUINVIS 

Bij de divisie Diagnostische Beeldvorming van de faculteit 
Diergeneeskunde worden sinds 2016 regelmatig gestrande 
bruinvissen in zijn geheel gescand met een CT-scan. Op de  
CT- beelden kan het lichaam plakje voor plakje worden 
geanalyseerd. Er kunnen ook 3-D reconstructie beelden 
worden gemaakt, bijvoorbeeld van het skelet. Met een MRI 
kunnen vooral de weke delen, zoals hersenen, ruggenmerg en 
buikorganen worden bekeken. De scans geven al een kijkje naar 
binnen, nog voordat de bruinvis op de snijtafel belandt.

Een kijkje naar binnen

Intact op de snijtafel

In situ: de borst en buikorganen zichtbaar gemaakt

3D-reconstructie na CT-scan

TEKST: LONNEKE IJSSELDIJK, DORIEN WILLEMS  | BEELD: BAS NIEMANS, LONNEKE IJSSELDIJK, DORIEN WILLEMS
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Bruinvissen hebben, net als walvissen en 
dolfijnen, uitzonderlijk grote en anatomisch 
geavanceerde hersenen, vergelijkbaar met 
die van mensen en primaten. Op deze 
MRI-beelden kan je in de hersenen mooi 
onderscheid zien tussen grijze en witte stof.

Bruinvissen kunnen niet door hun mond 
ademhalen, maar doen dat via het 
blaasgat bovenop de kop. De luchtpijn 
doorkruist daarbij de slokdarm ( ).

Gehoor is het primaire zintuig  
van bruinvissen. De gehoorbenen,  

ook wel bulla genoemd, zijn de 
hardste botten in het skelet.

Ondanks dat bruinvissen geen  
duidelijke nek hebben, tellen ze net  

als alle andere zoogdieren zeven 
nekwervels. Deze zijn wel veel  

korteren aan elkaar vastgegroeid.

De meloen, een vet orgaan in het 
voorhoofd, is betrokken bij het 
uitzenden van geluidssignalen.  

*

*




