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MEER ZEEHONDEN, MINDER VIS IN WADDENZEE
De populatie gewone zeehonden in de Wad
denzee is de afgelopen jaren sterk gegroeid,
blijkt uit tellingen van Wageningen Marine
Research. De onderzoekers schatten dat de
roofdieren ruim 40 procent van het visbe
stand kunnen opeten. Ze konden echter geen
direct verband leggen met de teruggelopen
visstand.
Sinds de jaren tachtig is het visbestand in de
Waddenzee sterk achteruitgegaan. Ecoloog
Geert Aarts van Wageningen Marine Research
ziet echter geen direct verband met de opkomst
van de gewone zeehond (Phoca vitulina). ‘De
achteruitgang van het visbestand begon in een
tijd dat de zeehondenpopulatie nog heel klein
was. Wel kan de predatie door zeehonden ervoor zorgen dat de totale hoeveelheid vis laag
blijft.’
De onderzoekers bekeken visresten in zeehondenpoep en duikdata van gezenderde zeehonden. Ze combineerden deze data met gegevens over de hoeveelheid vis in de Waddenzee
en kustzone. Op basis van deze gegevens schatten ze dat zeehonden zo’n 43 procent van de vis
die in het najaar in de Waddenzee zit, kunnen
opeten. Voor de aangrenzende ondiepe kustzone loopt dat op tot 60 procent. De studie richtte
zich op door zeehonden veel gegeten soorten,
zoals platvis, kabeljauw en wijting.

 Er leven steeds meer gewone zeehonden in de Waddenzee.

Het lijkt erop dat de zeehonden geen direct
effect hebben op grotere vissen verderop in de
Noordzee. Zo is het bestand van bijvoorbeeld
schol verder uit de kust gelijk gebleven of zelfs
toegenomen. Dit komt waarschijnlijk doordat de
zeehond vooral foerageert in de buurt van de
kust, waar jonge vissen leven. Aarts: ‘Eén theorie
is dat zeehonden de jonge vissen uitdunnen,
waardoor er meer voedsel overblijft voor de overige vissen, die daardoor beter zouden kunnen
groeien en overleven.’

Aarts plaatst een paar kanttekeningen. Zo
hebben de onderzoekers bijna geen gegevens
verzameld in de winter. ‘Het kan zijn dat zeehonden dan meer op andere vissoorten jagen,
zoals haring.’ Verder hebben de onderzoekers
aangenomen dat de zeehonden alle duiktijd
besteden aan foerageren. Dit kan leiden tot een
overschatting van de hoeveelheid geconsumeerde vis. TL

HISTORICUS FRANKEMA WINT
AMMODO SCIENCE AWARD
Hoogleraar Agrarische- en Milieugeschiedenis
Ewout Frankema heeft de Ammodo Science
Award gewonnen, bedoeld voor toppers die
zich halverwege hun carrière bevinden.
Hij is de eerste Wageninger die deze tamelijk
nieuwe prijs van 300 duizend euro wint.
De Ammodo-prijs zag in 2015 het licht en wordt
om de twee jaar uitgereikt. De award is een initiatief van de Stichting Ammodo, die kunst en
wetenschap stimuleert, maar wordt toegekend
door de KNAW. Frankema krijgt de prijs voor
zijn onderzoek naar de historische wortels van
de wereldwijde kloof tussen arm en rijk. Hij reageert opgetogen. ‘Ik zie het vooral als waardering voor het type onderzoek dat ik doe: breed
georiënteerd historisch onderzoek dat niet
makkelijk in een hokje is te duwen.’
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sen rijk en arm in de wereld zo groot zijn, heb je
een helicopterview nodig, zegt Frankema. ‘Je
komt er niet door maar vanuit één theoretisch
kader naar dit vraagstuk te kijken. Je moet kijken hoe staten en landbouwgemeenschappen
zich ontwikkelen, hoe handelspatronen zich vormen, et cetera. Je moet dingen met elkaar in verband brengen, groot durven denken.’
De prijs laat volgens Frankema zien dat de
geesteswetenschappen bestaansrecht hebben
aan een technische universiteit. ‘Dit is geen overbodige luxe, maar levert meerwaarde. Ik schrijf
nu met collega’s uit de plantenwetenschappen
een onderzoeksvoorstel voor Inref (Interdisciplinary Research and Education Fund of Wageningen University, red). Hierin staat de vraag centraal wat de verspreiding van nieuwe gewassen
uit de Nieuwe Wereld na 1492 voor Afrika heeft
betekend.’

 E
 wout Frankema onderzoekt waarom de verschillen
tussen rijk en arm in de wereld zo groot zijn.

Nergens ter wereld heeft volgens Frankema
de introductie van gewassen als mais, cacao en
aardappelen de landbouw en samenleving zo
veranderd als in Afrika. ‘Dat kun je als historicus
bestuderen, maar biologen weten daar ook alles
van. Het combineren van die expertise maakt dit
project vernieuwend.’
Ewout Frankema kwam in 2012 van Utrecht
naar Wageningen. Hij ontving in datzelfde jaar
een Vidi-beurs van NWO van 800 duizend euro
en een ERC Starting grant van 1,5 miljoen euro.
Zijn groep bestaat inmiddels uit vier promovendi en elf stafleden. RK

