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VISIE

CORONA GEEFT SLINGER AAN
NATUURPROEF
De coronacrisis zorgt in sommige
natuurgebieden voor rust. Ideaal dus
om de invloed van recreatie op wilde
dieren in kaart te brengen.
In Nationaal Park de Hoge Veluwe is al
sinds 2013 een proef aan de gang met cameravallen. Inmiddels zijn zeventig camera’s dag en nacht paraat om de bewegingen van wild te vangen in beeld. Met

‘Iedereen die een
muis van een moeflon
kan onderscheiden
mag meedoen’
die foto’s tracht ecoloog Patrick Jansen,
samen met collega’s en het park, antwoorden te vinden op vragen over de
wildstand, de bewegingen van dieren en
de invloed van de mens daarop. En dan
ineens ontstaat de mogelijkheid om het
experiment een enorme zwieper te geven.

‘Dat lijkt misschien niet veel, maar van
elke gebeurtenis worden reeksen van
tientallen of soms wel honderd foto’s gemaakt. Op jaarbasis betekent dat meer
dan een miljoen foto’s. Dat zijn er best
veel.’ Gelukkig hoeft Jansen die beelden
niet allemaal zelf te verwerken. Daar is
samen met het parkbeheer een citizen
science-project van gemaakt dat Snapshot Hoge Veluwe heet. Iedereen die
‘een muis van een moeflon’ kan onderscheiden mag meedoen.

Hoogleraar Impactanalyse Ruerd Ruben constateert
dat de coronacrisis de voedselzekerheid in de wereld
kan aantasten. Voedsel is er genoeg, maar vooral de
handel staat onder druk.
De VN waarschuwt voor voedseltekorten. Terecht?
‘Op korte termijn is er voldoende voedsel. Er zijn behoorlijke voorraden en in veel landen zijn de velden ingezaaid, dus er ontstaat niet snel een lagere voedselproductie. Het gevaar nu zit meer aan de vraagkant. Miljoenen mensen raken werkloos door de coronacrisis, de
koopkracht daalt en dat kan de vraag naar voedsel aantasten.’

STEENMEEL
De langlopende proef met de cameravallen gaat binnenkort sowieso een
nieuwe fase in. Voor de helft van alle
camera’s wordt de bodem met steenmeel verrijkt. De hoge stikstoflast
heeft de bodem van de Veluwe sterk
verarmd. Steenmeel moet de mineralensamenstelling terug op peil brengen. Dat heeft naar verwachting niet
alleen gevolgen voor de vegetatie,
maar ook voor de begrazing daarvan
RK
door wild.

Zelfs in Nederland gaan toch ook al oogsten verloren?‘
‘De asperge-oogst in Limburg is erg afhankelijk van
Oost-Europese arbeiders die nu in eigen land blijven.
Dus die telers hebben een probleem. De telers in het
Westland hebben óók een probleem, maar dat is omdat
de buitenlandse vraag naar bloemen en groenten is weggevallen. We zien dat de handel in voedsel in gevaar is
door coronamaatregelen als lockdowns en controles aan
de grens. Dat kan nadelig uitpakken voor Nederland als
exportland.’

GEFANTASEERD
Natuurlijk heeft Jansen weleens gefantaseerd over wat er zou gebeuren als er helemaal geen mensen in het park zouden
zijn. Maar dat ecologische ideaalplaatje
bestaat natuurlijk niet. Tot nu dan. De
coronacrisis heeft het bezoek aan park
Hoge Veluwe drastisch doen afnemen.
‘Er zijn stukken minder mensen en de
openingstijden zijn, mede daardoor,
aangepast’, zegt Jansen. ‘Dat zorgt voor
meer foerageertijd bij daglicht en het is
overdag ook rustiger.’

Dichte grenzen en protectionisme zijn slecht?
‘Ja, maar vooral voor Afrikaanse landen, waar 1 op de 5
calorieën wordt geïmporteerd. Als de wereldhandel in
voedsel wordt belemmerd door controlemaatregelen en
afsluitingen van regio’s, dan ontstaat er vermoedelijk
vooral voedselschaarste in megasteden als Cairo, Lagos
en Nairobi. Die steden hebben nu nog voedselvoorraden,
maar die raken op. Daarom is het van belang dat we de
grenzen niet sluiten en investeren in ontwikkelingslanden. Die landen kunnen alleen de voedselvoorziening op
peil houden als we samen de corona-epidemie onder
controle krijgen en de wereldhandel in stand blijft.’
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MEER DAN EEN MILJOEN FOTO’S
Jansen is razend benieuwd naar de
effecten van die rust op zwijnen,
edelherten, moeflons en ander gedierte. Maar daarop moet hij dus nog
even wachten. De boswachter verzamelt de fotobestanden eens per anderhalve maand. De beelden moeten
dan ook nog worden geanalyseerd.
En dat zijn er niet weinig, legt Jansen
uit. Bij elk van de 70 camera’s komt
gemiddeld anderhalve keer per etmaal iets voorbij.

Coronacrisis
toont kwetsbare
voedselketen

Welk voedsel kunnen wij niet meer kopen door
handelsrestricties?
‘In Nederland zullen we mogelijk iets minder tropisch
fruit kunnen importeren, zoals mango’s en bananen.
Ook komt de import van granen en veevoer dan wellicht
onder druk te staan. Daarentegen houden we aardappels, kippen en melk over, omdat we die veel exporteren.
Er zal zeker geen voedselschaarste ontstaan.’ AS
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