
Zoogdier 22-3   pagina 23

“Van kinds af aan ben ik gefas-

cineerd door zeezoogdieren. Dit

lijkt, met Nederland als thuis-

basis, behoorlijk hopeloos. Hoe

vaak zie je nou dolfijnen vanaf

de Nederlandse kust? Tenmin-

ste, als je oppervlakkig kijkt.

Sinds ik af en toe naar Scheve-

ningen fietste om zeevogels te

gaan kijken, werd het mij duide-

lijk dat je wel degelijk zeezoog-

dieren vanaf de Nederlandse

kust kunt zien. Buiten grijze

zeehonden en gewone zeehon-

den kun je met rustig weer ook

regelmatig de kleine rugvin van

een bruinvis boven het water

zien uitsteken.”

Wesley Overman

Begin juni maakte Wesley Overman (28) de
oversteek van Vlissingen naar Aberdeen
met Inezia tours op het expeditieschip M/V
Plancius, een voormalig onderzoeksschip
van de Nederlandse marine. Een reisver-
slag:

“Met vertrek op vrijdag-
avond, dient de eerste
mogelijkheid om over
zee te turen zich zater-
dag aan. Voor dag en
dauw sta ik met nog
een enkele fanatieke-
ling op het dek. Er is
weinig wind, met een
vlakke zee als gevolg.
Het vroege opstaan
wordt beloond. Al snel
zien we de eerste
bruinvissen. En er vol-
gen er meer en meer.
Niet eerder zag ik zo-
veel bruinvissen in zo’n
korte tijd. Ze zwemmen
in groepjes, waar we
ook kijken. Een eerste
dwergvinvis duikt op,
omringd door groepen bruinvissen. Als
ook de dwergvinvissen zich in groepjes van
twee à drie laten zien is het feest com-
pleet. Het hele tafereel, met ruim twee-

honderd bruinvissen en tien dwergvinvis-
sen, speelde zich af in minder dan een uur.
Na het ontbijt hervat ik mijn post op het
dek. Helaas is het weer omgeslagen. Er
staat meer wind, hogere golven en het re-

gent. Het zoeken naar rugvinnen is zo een
stuk lastiger en het aantal waarnemingen
neemt af. Desondanks zien we een dwerg-
vinvis en een ‘grote’ vinvis. 

Waarnemingen Bijzondere waarnemingen van zoogdieren 
in Vlaanderen en Nederland.

De Noordzee: 
méér dan een bak water

Het schip Plancius van Oceanwide Expeditions



Gezien het formaat gaat het waarschijnlijk
om een gewone of noordse vinvis, maar het
dier is te ver en te snel uit het zicht. ’s Mid-
dags laat een viertal witsnuitdolfijnen, dat
acrobatische capriolen uithaalt, zich aar-
dig bekijken en noteren we de twaalfde
dwergvinvis van de reis. Ook ‘s avonds zien
we nog twee witsnuitdolfijnen die heel even
meeliften op de boeggolven en de der-
tiende dwergvinvis: een geslaagde eerste
zeedag.

Dankzij de verhalen van de dag ervoor, is
het zondagochtend rond vier uur Engelse
tijd aanzienlijk drukker op het dek. Het on-
stuimige weer zorgt echter voor weinig
zeezoogdierwaarnemingen, op een enkele
bruinvis en zeehond na. Ook voor vogelaars
is er gedurende de oversteek van alles te

zien. We zien continu papegaaiduikers,
alken, zeekoeten en af en toe een noordse
pijlstormvogel. Het schip wordt vrijwel
voortdurend gevolgd door jan-van-genten
en noordse stormvogels. Vlak voor aan-
komst in Aberdeen wacht de waarnemers
nog een verrassing. Een groep tuimelaars
begeleidt het schip de haven in.

Met meer dan 250 bruinvissen, zes wit-
snuitdolfijnen, tien tot vijftien tuimelaars,
dertien dwergvinvissen, een grote vinvis
(gewone of noordse) en een aantal gewone
en grijze zeehonden, is dit met recht een
geslaagde trip te noemen. Helaas wordt de
reis van Vlissingen naar Aberdeen volgend
jaar niet meer aangeboden, tenzij je aan
boord blijft tot Spitsbergen. Ook niet verve-
lend.”

Van links naar rechts: Bruinvissen (Phocoena phocoena) vanaf de M/V Plancius, een dwergvinvis 

(Balaenoptera acutorostrata) glijdt voorbij, tuimelaar (Tursiops truncatus), acrobatische capriolen 

van witsnuitdolfijnen (Lagenorhynchus albirostris). Foto’s Wesley Overman

Speciale zoogdierreizen

In samenwerking met de Zoogdiervereni-

ging stelt Inezia Tours jaarlijks verschil-

lende reizen samen, in Europa en soms

daarbuiten, allemaal met de focus op een of

meer bijzondere, zeldzame of bedreigde

zoogdieren. Als deelnemer steunt u de

Zoogdiervereniging. Voor elke boeking van

deze speciale reizen maakt Inezia Tours een

bedrag over aan de Zoogdiervereniging.

Leden van de Zoogdiervereniging en hun

reisgenoten krijgen daarnaast korting op de

speciale zoogdierreizen. Kijk op: 

www.ineziatours.nl/zoogdiervereniging

Tuimelaar. Foto Richard Witte van den Bosch


