
Zij zag op 11 januari 2009, rond 11 uur ‘s
avonds, vanuit de bijrijdersstoel van een
rijdende auto bij goed maanlicht een groot
katachtig zoogdier in de sneeuw zitten,
zeker zo groot als een herdershond, met
duidelijke pluimpjes op de oren. Het was
langs de weg van Bergenhuizen naar Ter-
linden, dichtbij Noorbeek. Het dier zat
slechts 3 à 4 meter van de weg af, rechts in
het weiland. Ze reden achteruit en het dier
liep achter de auto langs snel de weg over.
Daarbij is Lien geen staart opgevallen; zou

het dier een lange staart
hebben gehad dan zou
ze dat zeker gezien heb-
ben. Het dier was hoog
op de poten en licht van
kleur, beige-achtig, zon-
der vlekken. Een dag
later is Lien in het veld
gaan kijken, maar door
de smeltende sneeuw
waren geen herkenbare
sporen meer te vinden.

Betrouwbaar Deze
recente waarneming in
Zuid-Limburg sluit aan
bij enkele eveneens be-
trouwbare waarnemin-
gen net over de grens in
de Voerstreek in 2008.

Ook enkele jaren geleden werd daar af en
toe een lynx gezien of gespeurd. Zulke
waarnemingen doen de harten van na-
tuurliefhebbers sneller kloppen, en kun-
nen de indruk wekken dat de lynx zich in
ons land aan het vestigen is. Toch moeten
we wat voorzichtig zijn met zulke verwach-
tingen. De lynx is gebonden aan grote bos-
sen en heeft gigantisch grote territoria,
van minstens 200 km². Op zo’n oppervlakte
leven dan één mannetje en één vrouwtje.
Er is in Limburg momenteel gewoonweg

veel te weinig, en te versnipperd, bos voor
permanente aanwezigheid van lynxen. Dat
kan gaan veranderen door grootschalige
natuurontwikkeling en het aan elkaar
breien van de bossen. Daar wordt op di-
verse fronten aan gewerkt. Voedsel in de
vorm van reeën is er nu al genoeg.

Ardennen Vanuit de gebieden waar in
de vorige eeuw lynxen werden uitgezet, de
Vogezen en de Jura, is de populatie onze
richting uitgegroeid; intussen leven er en-
kele individuen in de Duitse Noord-Eifel en
de aangrenzende Belgische Ardennen. Van
daaruit zullen sommige dieren af en toe
eens een kijkje over de grens komen
nemen. Per nacht leggen ze grote afstan-
den af, vaak tien tot twintig kilometer. Al-
leen als ze een grote prooi hebben
geslagen, een ree bijvoorbeeld, blijven ze
een paar dagen in de buurt om hem op te
eten. Dus de lynx die gisteren bij wijze van
spreken in de Hoge Venen zat, kan van-
daag bij Vijlen rondlopen en morgen in het
bos bij  ‘s Gravenvoeren, om overmorgen
weer naar de Ardennen over te steken. Een
waarneming van een lynx blijft voorlopig
dus nog iets heel bijzonders. 
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Een reddingshelikopter van de SAR vliegt
op 27 december op een trainingsvlucht ten
westen van Texel. Plotseling ziet de be-
manning in de golven een donker lang
voorwerp in het water liggen. De beman-
ning besluit, nieuwsgierig als ze zijn ge-
worden, dichter naar het voorwerp te
vliegen. Dan blijkt het om iets heel bijzon-
ders te gaan. Beneden hen zwemt een
walvis. De bemanning kijkt verbaasd naar
het tien meter lange dier dat onder hen
zwemt. In eerste instantie vliegt de heli-
kopter op relatief grote hoogte, maar later
zakt die tot vlak boven het wateroppervlak.
Het dier stoort zich absoluut niet aan de
aanwezigheid van de helikopter en gaat
rustig door met het eten van de daar aan-
wezige grote school jonge haring. Af en toe
is zelfs het blazen van luchtbellen te zien,
een manier om de vis op te jagen.
Uit de foto’s van de piloot blijkt dat het om
een bultrug gaat. Dit is uniek, want voor
onze kust worden maar heel zelden le-
vende bultruggen gezien. De foto’s komen
op internet en halen de pers. Het nieuws
over de walvis bij Texel verspreidt zich als
een lopend vuurtje. Ook ik hoop een glimp
van het dier op te vangen. Daarom reis ik
op 12 januari af naar Texel. Ten westen van
het eiland vaart op dat moment de Phoca.
Schipper Bram Fey en de rest van de be-
manning kijken in het gebied waar zij de
bultrug al eerder gezien hebben. En ook
deze ochtend blijkt het dier er weer rond

te zwemmen, ongeveer ter hoogte van
strandpaviljoen De Zeester (Paal 17). Na
een belletje vanaf de Phoca haast ik me
daarom snel naar de strandopgang toe. En
jawel, na wat speuren blijkt hij in de verte
te zwemmen. Zo nu en dan komt het dier
blazend boven en rolt dan langzaam weer
onder water.

Varen Ondertussen maakt Texelaar Rut-
gert Oosterhuis aan de andere kant van het
eiland zijn sportvissersboot ‘Het Sop’ klaar
om met een groep enthousiastelingen en
journalisten op zoek te gaan naar de wal-
vis. In 2007 organiseerde hij ook al een trip
naar de bultrug die toen in het Marsdiep bij
Den Helder rondzwom en hij is inmiddels
een ervaren ‘whale watcher’. Samen met
tien anderen ben ik één van de gelukkigen
die met hem mee kunnen varen. Om twee
uur ’s middags varen we weg uit de haven
van Oudeschild en koersen dan om de
zuidpunt van Texel heen. 
Na een vaartocht van drie kwartier komen
we bij het bewuste gebied aan. Omringd
door tientallen meeuwen zien we daar
opeens de bultrug rustig tussen de grote
school haring door zwemmen. Om het dier
niet te storen manoeuvreert Rutgert zijn
boot behoedzaam en op gepaste afstand
schuin achter de bultrug. Ook legt hij de
boot vaak stil. Dit heeft tot gevolg dat de
bultrug soms nieuwsgierig onder en om de
boot heen zwemt. Daarbij steekt hij zelfs

één keer zijn kop uit het water om ook
boven water een kijkje te nemen, het zoge-
naamde spyhoppen. 

Een onbekende De vraag die meteen
gesteld wordt is of dit dezelfde bultrug is
die in mei 2007 door honderden mensen
gezien is. Eerst bij Den Helder en via een
omweg langs de zuidkust van Ierland, een
half jaar later bij IJmuiden. Uit vergelijking
van foto’s blijkt dat het hier om een ander
exemplaar gaat. In tegenstelling tot het
exemplaar van 2007 heeft deze een egaal
zwarte rugvin. Maar waar dit dier dan van-
daan komt, blijft giswerk. Want ook andere
wetenschappers uit Europa en Noord
Amerika herkennen dit exemplaar niet.
Het zou hier dus om een ‘uniek’ exemplaar
kunnen gaan dat tot nu toe alleen in Ne-
derland is waargenomen. Bij het ter perse
gaan van dit artikel worden foto’s van het
dier vergeleken met die van andere bult-
ruggen die opgenomen zijn in de ‘North
Atlantic Humpback Whale Catalogue’. Dat
is een database met kenmerken en foto’s
van alle bekende bultruggen in het Noord-
Atlantisch gebied. 

Herkomst De bultrug is een baleinwal-
vis die normaal gesproken voorkomt in het
noordelijke deel van de Atlantische Oce-
aan. Binnen Europa komen bultruggen
voor rond IJsland, Noorwegen en Schot-
land en soms bij Ierland. Buiten Europa
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Whale watching met een Texelse twist
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De laatste jaren duiken er opeens bultruggen op voor de kust. Zo ook de bultrug die de afgelopen maan-

den bij Texel rondzwemt. Er zijn verschillende theorieën over hun plotselinge aanwezigheid maar ook

de nodige vragen over hun herkomst en bestemming.

Foto’s Wouter Jan Strietman

Heel af en toe wordt in het Nederlandse Limburg een lynx gezien, of worden zijn sporen ge-

vonden. Het is in de meeste gevallen erg moeilijk om de betrouwbaarheid van zulke waar-

nemingen te beoordelen. Het verhaal van Lien Haegeman maakt echter een goede indruk.




