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Bruinvis (Phocoena phocoena) H1351 
  

 

1. Status:  
 
Habitatrichtlijn Bijlage II (inwerkingtreding 1994) 
 
 

2. Kenschets 
 

Beschrijving: De Bruinvis, een van de kleinste dolfijnen, komt regelmatig voor in de 
Nederlandse kustwateren. Vooral in de wintermaanden worden in onze wateren 
bruinvissen gezien, alleen of in kleine groepjes. Waarnemingen vanaf de kust laten een 
sterke toename zien vanaf 1994.  
 
Relatief belang binnen Europa: aanzienlijk 
De Bruinvis komt in het Noord Atlantisch gebied verspreid voor, van de Witte Zee, 
Groenland en IJsland in het noorden tot de Atlantische kust van Noord-Afrika in het 
zuiden. In de Oostzee leeft een kleine populatie. Daarnaast is een geïsoleerde populatie 
bekend uit de Zwarte Zee en komen bruinvissen voor in het Griekse deel van de 
Middellandse Zee.  
De dieren die voorkomen in de gehele Noordzee en aangrenzende wateren (westelijke 
ingang van het kanaal, continentale plat ten noordwesten van Orkney en Shetland, 
Skagerak en het noordelijke deel van het Kattegat) is één populatie. Het deel dat 
daarvan leeft in de Noordzee bedroeg in 1994 evenals in 2005 naar schatting 250.000 
exemplaren, waarmee de Bruinvis talrijker is dan de Gewone zeehond (Phoca vitulina) en 
de Grijze zeehond (Halichoerus grypus). De voor ons land meest nabije grote 
concentratie van de soort ligt in het Duitse deel van de Noordzee ten westen van het 
Waddeneiland Sylt (ca. 30.000 dieren in het totale Duitse deel); dit is voor zover bekend 
het belangrijkste voortplantingsgebied in de centrale Noordzee. De beperkte actuele 
kennis over verspreiding en dieet geven onvoldoende aanleiding om in het Nederlandse 
deel van de zuidelijke Noordzee specifieke voortplantingsgebieden, geboortegronden of 
foerageergebieden te identificeren. 
Recent werden ook voor de Noord-Hollandse kust zeer hoge dichtheden bruinvissen, 
waaronder ook volwassen dieren met jongen, geregistreerd. Het lijkt erop dat 
bruinvissen van buiten de Duitse Noordzee in de lente richting het noordelijke deel van 
de Duitse Noordzee trekken en in de herfst het gebied daar weer verlaten. Dit patroon 
correspondeert met de lagere aantallen bruinvissen in de zomer in de Nederlandse 
Noordzee-kustzone. Het is echter nog onduidelijk of de dieren ook vanuit Nederland naar 
Duitsland trekken. Ook zijn de migratiebewegingen tussen de kustwateren en de open 
zee als ook die op grotere schaal onduidelijk. 
Het totale aantal bruinvissen in wateren van de Europese Unie (inclusief Exclusieve 
Economische Zones) ligt naar schatting in de buurt van een half miljoen. Tot voor kort 
was het Nederlandse deel daarin met zekerheid gering. Het lijkt er op dat door een 
verschuiving in de Noordzee van noord naar zuid momenteel het Nederlandse aandeel 
groter is. Het dient afgewacht te worden in hoeverre dat incidenteel is. 
 
 

Dit profiel dient gelezen, geïnterpreteerd en gebruikt te worden in combinatie met de 
leeswijzer, waarin de noodzakelijke uitleg van de verschillende paragrafen vermeld is. 
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3. Ecologische vereisten 

 
Leefgebied: De Bruinvis komt verspreid voor in ondiepe zeeën en kustwateren van de 
gematigde en subarctische delen van het noordelijke halfrond. Over de eisen die 
bruinvissen stellen aan hun leefgebied is weinig bekend. Bruinvissen zijn gevoelig voor 
geluid onder water (zowel geluidsniveau als de frequenties van het geluid) en mijden 
schepen. 
 
Voedsel: Bruinvissen hebben een hoog metabolisme waardoor ze enkele keren per dag 
moeten eten. De prooi wordt in zijn geheel doorgeslikt. Bruinvissen hebben een brede 
prooikeuze. Het voedsel bestaat uit vissen zoals wijting, kabeljauw en haring, maar ook 
platvis. De voedselkeuze is afhankelijk van het plaatselijke aanbod en verschilt regionaal. 
Bruinvissen gebruiken echolocatie om te jagen. 
 

 
4.  Huidig voorkomen 
 
In het Nederlandse deel van de Noordzee worden met regelmaat bruinvissen gezien, 
echter nooit in grote aantallen, maar vanaf 1994 nemen de frequentie van de 
waarnemingen en de gemelde aantallen toe. Deze terugkeer kon goed worden 
gedocumenteerd aan de hand van zeevogel-trektellingen (1972-heden), waarbij ook 
bruinvissen geregistreerd worden, aangevuld met verspreidingsonderzoek dat IMARES 
voor LNV uitvoerde in de zuidelijke Nederlandse Noordzee. Tegenwoordig is de Bruinvis 
vooral in winter en vroege voorjaar een veel voorkomende kustbewoner. In de laatste 
jaren worden met regelmaat ook enkele bruinvissen waargenomen in de Waddenzee, de 
Oosterschelde en zo nu en dan in de Westerschelde. 

 
Verspreidingskaart Bruinvis 
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Vanaf de kust in het voorjaar (januari-juni) waargenomen 

bruinvissen sinds 1970. De blauwe lijn is gecorrigeerd voor de 

waarnemingsinspanning (Marine Mammal Database; juni 2007 

geactualiseerd) 

Bron: http://home.planet.nl/~camphuys/Bruinvis.html 

 

 
Seizoenpatroon van alle vanaf de kust waargenomen bruinvissen 

sinds 1970 (Marine Mammal Database; juni 2007 

geactualiseerd).  

Bron: http://home.planet.nl/~camphuys/Bruinvis.html 

 

 

5. Beoordeling landelijke staat van instandhouding 
 

Trends in Nederland: De Bruinvis was vroeger een algemene verschijning in de 
Nederlandse wateren. Tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw waren waarnemingen 
van bruinvissen bij het strand of ook in rivieren niet ongewoon. Na 1950 gingen de 
waarnemingen flink afnemen en rond 1970-1980 werd zelden meer een Bruinvis gemeld. 
Na 1990 begonnen zowel zichtwaarnemingen van levende dieren als het aantal 
strandingen van de Bruinvis toe te nemen. In 2004 werden zeer hoge aantallen langs de 
Noord-Hollandse kust waargenomen. In 2005 is in de gehele Noordzee onderzoek gedaan 
naar dolfijnen en walvissen (SCANS-II). De populatie in de gehele Noordzee en 
aangrenzende wateren wordt geschat op 335.000 dieren. De dichtheden in de 
Noordelijke Noordzee (boven de 56ºN) zijn grofweg gehalveerd, terwijl die in de 
Zuidelijke Noordzee zijn verdubbeld. 
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Recente ontwikkelingen: Sinds ongeveer 1990 neemt het aantal waarnemingen van 
bruinvissen in Nederland toe met een voorlopige piek in 2006. De vraag is of de 
waargenomen toename een gevolg is van een toename van de (locale) populatiegrootte 
of dat er een tijdelijke instroom (immigratie) is van dieren uit andere gebieden 
(Noordelijke Noordzee). Volgens het Basisrapport Rode Lijst werd de Nederlandse 
populatie in 2006 geschat op 15.000 tot 19.000 volwassen dieren. In het najaar van 
2008 en het voorjaar van 2009 zijn door IMARES in de zone tot 100 km uit de 
Nederlandse kust bruinvistellingen uitgevoerd. Op basis van deze tellingen wordt geschat 
dat de in het Nederlandse deel van de Noordzee van de bruinvispopulatie die in de 
zuidelijke Noordzee leeft uit ca. 36.000 à 37.000 individuen bestaat. Bij deze tellingen 
zijn ook moeders met kalveren waargenomen. 
 
Beoordelingsaspect natuurlijk verspreidingsgebied: gunstig 
De Bruinvis is aanwezig in het gehele Nederlandse deel van de Noordzee. 
 
Beoordelingsaspect populatie: matig ongunstig 
Het aantal bruinvissen in de Nederlandse wateren is in de laatste jaren sterk 
toegenomen. Het door IMARES geschatte aantal bruinvissen in de Nederlandse Noordzee 
dat deel uitmaakt van de bruinvispopulatie die in de Zuidelijke Noordzee leeft, is hoger 
dan de in het streefbeeld opgenomen gunstige referentie. In het Basisrapport Rode Lijst 
Zoogdieren is het aantal volwassen dieren geschat op 17.000 individuen. In de 
Nederlandse Noordzee is tot op heden het werpen van jongen niet daadwerkelijk 
waargenomen. Wel worden moederdieren met kalveren waargenomen. Het geringe 
aantal kalveren dat wordt waargenomen, lijkt erop te duiden dat de populatie een 
onevenwichtige leeftijdsopbouw heeft. Aangenomen wordt, dat onder gunstige 
omstandigheden voortplanting zal plaatsvinden en er een evenwichtige leeftijdsopbouw 
zal zijn.  
 
Beoordelingsaspect leefgebied: matig ongunstig 
In de laatste tijd spoelen jaarlijkse enkele honderden dode bruinvissen aan op de 
Nederlandse kust, vooral in de voorjaarsperiode. Een deel daarvan is verdronken in 
warnetten. Het is nog onduidelijk in hoeverre deze sterfte van invloed is op de populatie 
als geheel.  
 
Beoordelingsaspect toekomstperspectief: matig ongunstig 
Europees beleid verplicht tot het terugdringen van de sterfte in visnetten, maar het is 
nog onduidelijk of dit in voldoende mate gaat lukken. Verder is nog onzeker in hoeverre 
het recente herstel van de aantallen in de Nederlandse wateren blijvend is. 

 
Landelijke instandhoudingsdoelstelling: 

Behoud verspreiding, omvang en behoud kwaliteit leefgebied ten behoeve van behoud 
populatie. 

 
Streefbeeld bij de landelijke instandhoudingsdoelstelling:  
- natuurlijk verspreidingsgebied: 568 10x10 km-hokken 
- populatie: 25.000 exemplaren 

Voor een gunstige staat van instandhouding is een evenwichtige leeftijdsopbouw van de 
populatie nodig. Beperking van de sterfte in visnetten is van belang. 
 



Profiel Bruinvis (H1351), versie 8 april 2010 

Oordeel: matig ongunstig 
 

Staat van instandhouding 

Aspect 1994 2004 2007 2010 

Verspreiding 
zeer 

ongunstig 
zeer 

ongunstig 
gunstig gunstig 

Populatie 
zeer 

ongunstig 
zeer 

ongunstig 
zeer 

ongunstig 
matig 

ongunstig 

Leefgebied 
matig 

ongunstig 
matig 

ongunstig 
matig 

ongunstig 
matig 

ongunstig 

Toekomst-
perspectief 

matig 
ongunstig 

matig 
ongunstig 

matig 
ongunstig 

matig 
ongunstig 

Beoordeling 

SvI 

zeer 

ongunstig 

zeer 

ongunstig 

zeer 

ongunstig 

matig 

ongunstig 
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