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Zebra’s verklikken
stropers

Uitgeloot

Prooidieren als zebra’s, gnoes en
impala’s zijn bruikbare verklikkers voor
een stropersalarm.
Dat heeft onderzoek met gezenderde
prooidieren aangetoond in natuurpark
Welgevonden in Zuid-Afrika. Daarbij
wordt gebruik gemaakt van het feit dat
stroperij op wild ook de prooien van dat
wild verstoort. Die prooidieren fungeren
daardoor als een soort verklikkers, een
afgeleid signaal dat er stropers actief zijn.
Wageningse onderzoekers zijn al
geruime tijd bezig met de ontwikkeling
van dit concept, licht Henjo de Knegt
(Wildlife Ecology and Conservation)

toe. In Welgevonden werden 135
zebra’s, impala’s, gnoes en elandantilopen voorzien van gps en een
versnellingsmeter. Parkrangers
simuleerden stropers om de reacties van
de dieren in kaart te brengen.
En dat werkt. Met een slim algoritme kan
de computer uit de berg aan data 86
van de 100 verstoringen juist detecteren.
Daarmee is volgens De Knegt de werking

Leuke vakantiebaan?
Ben jij die leuke student die het team
verhuur de vakantieperiode
(mei – oktober) door helpt?
Rustig tijdens de zomermaanden? Niet bij Idealis!
Aankomende eerstejaarsstudenten zijn op dat moment
op zoek naar een kamer. Dat betekent automatisch veel werk voor ons. Heb
jij de zomermaanden nog niet volgepland en wil je werken in een leuke en
informele omgeving? Krijg jij energie van het communiceren met en het
informeren van woningzoekende studenten en promovendi? Dan zoeken
wij jou!
Wie ben jij?
•
Je communiceert vlot, vrolijk en gemakkelijk in het Nederlands en in
het Engels
•
Je doorziet snel de verschillende processen
•
Je bent heel handig met systemen
•
Je beschikt over minimaal mbo werk- en denkniveau

Wat krijg je?
•
€ 2.489,- bruto bij een 36-urige werkweek
•
Een werkweek van 0-36 uur (flexibel inzetbaar)
•
De mogelijkheid om iets nieuws te leren
Spreekt onze vacature je aan?
Zie jij je wel bij Idealis werken en wil je graag het team verhuur tijdelijk komen
versterken? Stuur dan je brief en curriculum vitae voor vrijdag 26 maart a.s.
naar vacatures@idealis.nl. Kijk voor meer informatie op www.idealis.nl.
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Wat ga je doen?
Je zorgt ervoor dat het verhuurproces van onze kamers goed verloopt.
Je beantwoordt vragen van studenten telefonisch of per email. En verder
handel je alle administratieve processen netjes af. Een collega werkt je in,
zodat je de werkzaamheden snel zelfstandig kunt doen.
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Verwacht geen leuke dag maar maak een leuke dag!
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van het concept bewezen. Maar een kanten-klaar alarmsysteem is er nog niet. In
het proefgebied in Welgevonden zijn geen
grote roofdieren als leeuwen en hyena’s.
Kan het alarm onderscheid maken tussen
stroper en leeuw?
De Knegt denkt van wel. ‘We verwachten
dat prooidieren anders reageren op
leeuwen dan op stropers. De dieren
kennen leeuwen. Die relatie is duizenden
jaren oud. Leeuwen jagen maar af en toe;
de rest van de tijd is hun aanwezigheid
geen gevaar. De mens triggert een
heel andere, waarschijnlijk heftiger en
langduriger, respons.’

‘We verwachten dat
prooidieren anders
reageren op leeuwen dan
op stropers’
Een nieuw experiment in het Keniaanse
park Tsavo moet daar uitsluitsel
over geven. ‘In een omgeving waar
ook gezenderde leeuwen en hyena’s
rondlopen’, zegt De Knegt. ‘Met meer data
en betere sensoren verwachten we dat
onderscheid te kunnen maken.’
Het effect van stropers op groot wild en
ook op de verklikker-dieren is groot, blijkt
uit de Wageningse studie. De gezenderde
dieren in Welgevonden kwamen pas drie
kwartier na de verstoring tot rust. Na
verstoring zoeken ze elkaar meer op en
verkassen naar moeilijker begaanbaar
terrein met meer beschutting. Dat
gedrag kost de dieren veel energie. rk

‘Het keerpunt in mijn leven is geen pad dat
ik bewust ben ingeslagen. Sterker nog, het
werd voor mij gekozen. Op de middelbare
school had ik interesse in techniek en
hield ik van creatief bezig zijn. Ik vond de
studie die daar perfect bij aansloot: digitale
spellen leren ontwerpen en programmeren.
Maar ik werd uitgeloot en de toekomst die
ik voor ogen had, verdween. Natuurlijk kon
ik een tussenjaar nemen en het een jaar
later nog eens proberen, maar ik wilde
mijn leertraject niet pauzeren. Omdat
ik ook geïnteresseerd was in biologie,
en met name de zee, koos ik voor HBO
Toegepaste Biologie.
Tijdens mijn studie voelde ik me niet
helemaal op mijn plaats. Ik was de rare
snuiter van de klas die warm liep voor
data-analyse, terwijl mijn medestudenten
juist dol waren op veldwerk. Na de

Keerpunten: soms herken je ze meteen,
soms pas achteraf. In deze serie
vertellen WUR’ers over een bepalend
moment dat ze altijd zal bijblijven. Dit
keer Mari-Lee Odendaal, masterstudent
Mariene Biologie die uitgeloot werd voor
haar eerste studiekeuze

opleiding wist ik dat ik het eindpunt van
mijn leertraject nog niet had bereikt. Ik
stroomde door naar de master biologie
in Wageningen, met mariene biologie als
specialisatie. Iedere periode selecteerde ik
de vakken die mij het interessantst leken.
Na een tijdje ontdekte ik daar een patroon
in, het waren bijna
allemaal vakken
‘Als ik was
die te maken
ingeloot, had ik
nooit mijn passie hadden met
voor zee kunnen bioinformatica.
Ondertussen heb
combineren
ik mijn master
met die voor
afgerond en
techniek’
zoek ik een baan
of promotieplek in de mariene biologie,
bioinformatica, of data science. Bij dat
laatste komt ook data visualiseren kijken,
een creatief aspect. Precies wat ik al sinds
de middelbare school leuk vind. Met een
omweg ben ik toch gekomen waar ik heen
wilde. Natuurlijk is dit anders dan games
ontwerpen, maar als 17-jarige kende ik nog
niet alle opties en had ik nooit van data
science of bioinformatica gehoord. Als ik
na mijn middelbare school wel was ingeloot
voor game design, had ik nooit mijn passie
voor zee kunnen combineren met mijn
liefde voor het technische. Ik heb me
altijd laten leiden door deuren die open
gingen en ik ben benieuwd wat me nu te
wachten staat.’ NVtWH

