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ZEEHONDENONDERZOEK VANUIT EEN
‘VLIEGENDE LIMOUSINE’

Toppredator
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Anderhalve-meter-wetenschap, hoe pak je
dat aan? Zeehondenonderzoeker Sophie
Brasseur telt zeehonden vanuit een extra
groot vliegtuig. ‘Alsof ik op de achterbank in
een limousine zit.’
Ieder jaar voert Sophie Brasseur, onderzoeker
bij Wageningen Marine Research, samen met
haar collega’s zeehondentellingen uit boven de
Waddeneilanden. Brasseur: ‘In deze periode
zijn de grijze zeehonden aan het verharen en
komen ze meer aan land en zijn ze dus makkelijker te tellen. Omdat er zoveel zeehonden
zijn, maken we foto’s vanuit de lucht en tellen
ze later rustig op een groot scherm.’
Sinds 1 april moet ook in vliegtuigen anderhalve meter afstand worden gehouden tussen de
inzittenden en dat bleek onmogelijk in het normale onderzoeksvliegtuigje. De piloot regelde
een groter vliegtuig en zo kon eerste telling van
dit jaar toch doorgaan. ‘Het was even wennen’,
zegt Brasseur. ‘Normaal gaan er meerdere onderzoekers mee en zitten we op elkaar gepakt
in een klein vliegtuigje. Nu zat ik helemaal achterin en de piloot voorin en verder was er niemand mee. Net een vliegende limousine.’
Op een prachtige zondag op 5 april vloog Brasseur over de zandplaten in de Waddenzee en
langs de Noordzeestranden van de eilanden. ‘Op
de stranden was het minder rustig dan ik had

 Z
 eehonden op de plaat tussen Terschelling
en Vlieland

verwacht met de coronamaatregelen. Ik had gehoopt dat door het ontbreken van mensen op
het strand er veel zeehonden zouden liggen,
maar dat was niet zo. Er reden zelfs nog auto’s
over het strand. Ameland spande de kroon, daar
telden we in korte tijd 17 auto’s.’
OP DE ZANDPLATEN
Tegelijkertijd waren de jachthavens op de wadden vrijwel uitgestorven en ook op de drukste
vaarroute tussen Vlieland en Terschelling was
nauwelijks een boot te bekennen. ‘Misschien
kwam dat door de lagere aantallen bezoekers of
door het mooie weer’, zegt Brasseur. ‘Maar op de
zandplaten hadden de zeehonden zich en masse
verzameld. De coronamaatregelen zijn waarschijnlijk heerlijk voor de wadbewoners, de dieren bedoel ik dan.’ De resultaten van de telling
worden nu verwerkt. Dat doet Brasseur vanuit
haar huis op Texel. TL

NOODFONDS HAALT 60.000
EURO OP VOOR STUDENTEN
Het Universiteitsfonds Wageningen (UFW)
heeft ruim 60.000 euro opgehaald voor studenten die door de coronacrisis in financiële
problemen zijn geraakt. De crowdfunding
bleek een groot succes.
Het Universiteitsfonds hoorde van verschillende kanten dat er Wageningse studenten in acute geldnood zitten. Fusien Verloop, interim-directeur van het fonds, hoorde bijvoorbeeld van
studenten die hun huur niet meer kunnen betalen omdat hun bijbaantje is weggevallen.
Ook zijn er internationale studenten wier studiebeurs is stopgezet door de lockdown in eigen land. ‘Die studenten, die in acute geldnood
zitten, willen we helpen.’
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Aanvankelijk had het UFW een streefbedrag
van 35.000 euro voor dit noodfonds, maar dat
is inmiddels ruim overtekend. Het fonds heeft
zelf 1.000 euro gedoneerd, net als het bestuur
van alumnivereniging KLV. De Wageningen
Ambassadors, de groep bekende Wageningse
alumni, heeft 10.000 euro toegezegd. ‘De meeste donateurs gaven tussen de 10 en 500 euro’,
zegt Verloop. Ze roept mensen op om ook te
doneren. De actie loopt tot 1 september. AS

Nooit gedacht dat ik regelmatig met mijn
verrekijker naar de campus zou fietsen omdat het daar zoveel rustiger zou zijn dan in
de uiterwaarden. Maar goed, er gebeurt de
laatste weken wel meer wat ik niet had zien
aankomen.
Dus ik had mijn fiets weer eens bij Impulse
neergezet, liep een rondje, en zag de usual
suspects. Een paartje scholeksters, wat
spreeuwen. Meerkoeten die zoals altijd een
beetje gebocheld rondlopen, alsof ze te lang
krom achter een computerscherm hebben
gezeten. Het zwanenpaar op de vijver – het
vrouwtje broedt intussen, het mannetje
houdt indringers op ruime social discance
van het nest.
En toen, bovenop Forum, een slechtvalk!
Die hangt wel vaker rond op de campus
maar dat maakt het niet minder bijzonder.
Snelste dier op aarde, in duikvlucht ruim
drie sneller dan een cheeta. Daarmee in
staat om gigantische prooien uit de lucht te
stoten, tot reigers aan toe. Ach, dat hoef ik
allemaal niet te vertellen, dat weet de lezer
al lang. De slechtvalk is een icoon.
Ik dacht aan de krantenberichten over wilde dieren die nu, in lockdown-tijden, ineens middenin steden opduiken. Echte toppredatoren ook, zoals poema’s in het Chileense Santiago en krokodillen in het Mexicaanse Cancún. Prachtig, maar tijdelijk. Zodra de lockdowns weer worden opgeheven,
zijn ze weg. Gelukkig geldt dat niet voor onze slechtvalk. Of de campus uitgestorven is
zoals nu, of straks weer vol staat met feestvierende AID-lopers: de toppredator bovenop Forum zal zich er allemaal weinig van
aantrekken.
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