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Er is een kans op pril wolvengeluk op de Veluwe. Dat zegt ecoloog Hugh Jansman van Wageningen Environmental Research na
genetisch onderzoek aan wolvenkeutels.
Volgens Jansman hebben een mannetjes- en een vrouwtjeswolf in hetzelfde gebied op de Noord-Veluwe
vertoefd. ‘De kans is aanwezig dat
ze elkaar hebben ontmoet.’ Onderzoek moet uitwijzen of de twee ook
een paar gaan vormen. Mocht dat
het geval zijn, dan is er kans dat er
begin mei jongen worden geboren.
Het gaat om het vrouwtje met
codenaam GW998f en het mannetje GW893m. De wolvin werd eind
juli vorig jaar voor het eerst gesignaleerd op de Noord-Veluwe. Ze
komt uit een roedel in het Duitse
Babben, zo’n 600 kilometer van de

Nederlandse grens, en is nu zes
maanden in Nederland. Daarmee
geldt zij officieel als gevestigd; de
eerste gevestigde wolf in Nederland na honderdvijftig jaar afwezigheid. De keutels die van haar
gevonden zijn, bewijzen haar
voortdurende aanwezigheid. Maar
doorslaggevend voor de identificatie was een bloedspat op een loopspoor in de sneeuw. Volgens Jansman gaat het waarschijnlijk om
ovulatiebloed.
Het mannetje, wolf GW893m,
verscheen op 6 januari in Nederland. Hij kwam bij de Nederlandse wolvenonderzoekers ‘op de radar’ naar aanleiding van monsters
van gedode schapen in Heino en
Damsholte. In de weken daarna
werden keutels van hem gevonden in het gebied waar ook het genoemde vrouwtje is gesignaleerd.
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MOGELIJK WOLVENWELPJES OP DE VELUWE

De kans bestaat dat er begin mei wolvenwelpjes worden geboren op de Veluwe.

Naast deze twee wolven zijn er
volgens Wageningen Environmental Research nog twee vrouwtjeswolven in ons land. Een van

hen, GW960f, verblijft ook op de
Veluwe.
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Edward Huijbens komt uit Akureyri, een afgelegen stadje in het noorden van IJsland. Hij
studeerde geografie in Reykjavik en deed zijn
master en PhD aan Durham University in Engeland. Hij spreekt een beetje Nederlands;
zijn vader komt uit Amsterdam. ‘Hij werkte
op een koopvaardijschip en ontmoette mijn
IJslandse moeder in Noorwegen.’
Huijbens deed in Akureyri onderzoek naar
het toerisme in het Antropoceen. ‘Er is debat
onder bètawetenschappers in hoeverre de
door ons veroorzaakte klimaatverandering
een nieuw geologisch tijdvak markeert’, zegt
Huijbens, ‘maar onder sociale wetenschappers is het een uitgemaakte zaak.’ Op IJsland
maakte hij de ontwikkeling van natuurtoerisme van nabij mee. ‘Er zit iets dubbels in ecotoeristen. Ze vliegen naar het poolgebied om
de smeltende ijskappen te zien en mensen
bewust te maken van de klimaatverandering.
Tegelijkertijd dragen ze daaraan bij.’ Huijbens onderzocht hoe IJsland het snel groeiRESOURCE — 7 maart 2019

ende toerisme kan combineren met natuurbehoud en voordelen voor de lokale bevolking.
Tegenwoordig houdt hij zich bezig met de
invloed van de energietransitie op het toerisme. ‘We kunnen niet vliegen op zonnepanelen, dus we hebben nieuwe toerismeconcepten nodig. Zo wil ik het concept “thuisvakantie” onderzoeken, waarbij we culturele en natuurlijke attracties in onze omgeving bezoeken en leren waarderen. Want waarom willen
we verre vakanties? We zitten in een maatschappij van competitieve consumptie en dat
heeft enorme globale consequenties. Nu
komt 85 procent van de langeafstandstoeristen nog uit Europa en Noord-Amerika, maar
straks wil de hele Chinese en Indiase middenklasse Amsterdam en Parijs zien. De problemen met toerisme in Amsterdam gaan alleen maar groeien.’
In Wageningen gaat Huijbens daarom onderzoek doen naar duurzaam toerisme in
Amsterdam. ‘Onze groep is betrokken bij het
Amsterdam Institute of Advanced Metropolitan Solutions, waarin we met anderen gaan
werken aan dit vraagstuk. Als we dit probleem voor Amsterdam weten op te lossen,
dan hebben we het ook opgelost voor steden
AS
als Parijs en Barcelona.’

▲ Edward Huijbens is de nieuwe hoogleraar Culturele
Geografie.

BART KOELMANS
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Edward Huijbens, een IJslander met
Amsterdamse roots, is de nieuwe hoogleraar Culturele Geografie in Wageningen. Hij
gaat zich richten op duurzaam toerisme.
‘Onze competitieve consumptie heeft enorme globale consequenties.’
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‘WAAROM WILLEN WE VERRE VAKANTIES?’

Ook de leerstoelgroep
Aquatische Ecologie en
Waterkwaliteitsbeheer
heeft een nieuwe hoogleraar. Bart Koelmans
volgt daar Marten
Scheffer op. Het interview met Koelmans staat
op resource-online.nl.

