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‘Ik zit gewoon 
hartstikke in een 
jongensdroom’

Hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma (58) 
bestudeert de kanoet en diens leefomgeving al zijn hele 
leven met onverminderd enthousiasme. Wel treurig dat 

de woongebieden van trekvogels worden bedreigd

kanoeten is uitgerust met het prototype van een 
nieuw soort zendertje en dat zendertje blijkt het 
prima te doen. De kanoet ook: die vliegt precies 
waar hij geacht wordt te vliegen. Piersma pakt 
de laptop erbij. Hij kijkt naar het scherm, met 
een mengeling van trots, verbazing en bewonde-
ring. We zien de Noordzee, Denemarken, IJsland, 
Groenland, en een rechte streep. Dat is de dappere 
kanoet. ‘Die vliegt daar op dit moment! Nu! Onge-
looflijk spannend!’ 
Eén van de bijzondere dingen aan trekvogels is 
dat ze nooit verdwalen. Ze vinden moeiteloos hun 
weg. Deze vogels, soms heel klein, vliegen dui-
zenden kilometers op grote hoogte, achter elkaar, 
soms anderhalve week zonder te stoppen, en ko-
men dan precies daar uit waar ze een jaar geleden 
ook waren. ‘Ze gedragen zich alsof ze een gps en 
een kaart bij zich hebben. En wij hebben geen idee 
hoe ze de weg weten. Dat is een ongelooflijk grote 
puzzel.’
Piersma en zijn collega’s hebben wel bedacht 
waar de vliegroutes van de kanoet moeten zijn. 
Hij bestudeert die vogel al zijn hele leven en er 
is een enorm netwerk van collega’s, vrijwilligers, 
vogelaars over de hele wereld die helpen met tel-
len en aantallen vogels in kaart brengen. Maar het 
keiharde bewijs dat die vogel echt ook daar vliegt 

T
heunis Piersma is zelf zowat een kanoet 
geworden. Als hij over het wad loopt, en 
dat doet hij vaak, kijkt hij om zich heen 
als een kanoet. ‘O, een roofvogel. O, een 
schelp. Even kijken of die makkelijk te 

kraken is.’ En dan kraakt hij die schelp met zijn 
handen. De kanoet, een trekvogel die in wad-
dengebieden leeft, gebruikt daarvoor zijn maag. 
Die slikt die hele schelp door en breekt hem in 
zijn maag. ‘Soms kun je dat horen als je naast zo’n 
vogel staat,’ zegt Piersma. 
Piersma is hoogleraar trekvogelecologie aan de 
Rijksuniversiteit Groningen en onderzoeker bij 
NIOZ, het Koninklijk Nederlands Instituut voor 
Onderzoek der Zee. Hij weet alles van de kanoet, 
een vogel die zes ondersoorten heeft waarvan er 
zelfs één naar de onderzoeker is vernoemd: de 
Calidris canutus piersmai. De kanoet is ongeveer 
25 centimeter lang en weegt afhankelijk van het 
seizoen tussen de 120 en 245 gram. Piersma kan 
er met aanstekelijk enthousiasme over vertellen: 
enthousiasme dat hij ondanks bijna veertig jaar in 
het vak, nooit verloren is. Integendeel. 
In de kamer van de hoogleraar in het Groninger 
gebouw Linnaeusborg, waarin de biologen van 
de wis- en natuurkunde faculteit zijn gevestigd, 
heerste vanochtend lichte opwinding. Een van de 
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INTERVIEW

‘Een vogel 
kan veel 

meer met 
zijn lichaam 

dan een 
mens’

waar hij geacht wordt te vliegen, wordt nu pas 
geleverd. 
En dat komt door dat zendertje. De kanoet krijgt 
nogal wat aan en om als hij het object van studie 
is. Ringetjes om de poten ter identificatie. En dan 
dat zendertje. Dat is iets heel bijzonders. ‘Een van 
de problemen van de kanoet is dat hij zo klein is. 
Kanoeten zijn hiervoor slecht geproportioneerd: ze 
hebben korte pootjes. Aan die pootjes heb je niks, 
daarmee loopt hij door water. Dat betekent dat de 
bevestiging van die zender een probleem is, daar 
werken we al jaren aan. Deze heel kleine zender 
kwam anderhalve maand geleden beschikbaar.’ 
Het was nog een hoop gedoe om die vogel, Paula 
geheten, te vangen. Maar het lukte. 
‘Op 20 april lieten we haar los en begin mei 
moet ze naar IJsland, althans dat hadden wij zo 
bedacht. En dan door naar Groenland of Canada.  

Dat dachten we, omdat we waarnemingen hebben 
verzameld. Toen werd het half mei en was ze nog 
steeds in de Waddenzee. Doet ze het nou wel of 
niet, dachten wij. En toen ging ze vliegen. Ze stak 
precies de Noordzee over. Ik dacht: dat beest is on-
gelooflijk zeker van zichzelf. Ze ging niet links of 
rechts, maar in een rechte lijn. Naar IJsland, naar 
een plek die we kennen. Gisteren is ze vertrokken 
en heel interessant: ze gaan altijd weg aan het 
einde van de middag. We denken dat het iets te 
maken heeft met de navigatie.’
Hij laat zien om welke kanoet het gaat: een rossig 
vogeltje met een puntige snavel. Om de poten 
de ringetjes zodat de waarnemers weten dat het 
Paula is. Het zendertje is niet te zien, dat ligt als 
een rugzakje verborgen op de rug van het vogeltje. 
De bandjes die onder de vleugels lopen om het 
vast te maken, bevatten een antenne en er ligt 
nog een antenne over de rug. Die zender komt uit 
de Verenigde Staten. ‘Ik was daar toevallig om 
over zenders te praten. Dit is dus een nieuw type. 
Ik kreeg the biggest gift of my life bij dat bedrijf. 
Dat is van een heel briljante, heel stille man. Die 
heeft ergens bij Washington dat bedrijf opgezet 
en maakt deze dingen. We gebruiken zijn zenders 
al tien jaar, maar ik wist dat hij met een nieuwe 
bezig was. Ik had daar die ochtend rondgekeken, 
een praatje gehouden, we zaten aan de koffie. Ik 
denk: die zender – ik zie hem niet. Komt die man 
binnengelopen en legt wat op tafel. 
‘O, denk ik, dat is die kleine zender! Toen begon ik 
langzaam door te krijgen dat hij hem wilde meege-
ven. Een ongelooflijke verantwoordelijkheid, want 
het ging om een prototype waarin heel veel werk 
zit en zo’n ding kost wel een ton. O! zei ik tegen die 
man. Paul heet hij, daarom hebben we de kanoet 
Paula genoemd. Wat wil je dat we ermee doen? 
Nou, de kanoet natuurlijk. En liefst nu. Dat was 
nog niet zo makkelijk. Mijn team was juist bezig 
om ze te vangen en ik belde ze of ze wat vogels 
konden achterhouden. Vingen ze de hele week 
geen een kanoet, tot de laatste dag!’

Vliegmachine
Het mooie van dit nieuwe zendertje is het gewicht: 
2 gram. Licht genoeg voor een klein vogeltje. En 
dan zit er nog een piepklein zonnepaneeltje op 
ook. De antennes communiceren met Argossatel-
lieten, waarvan er een aantal om de aarde cirke-
len. ‘Die mensen van de satellieten geloofden niet 
dat het zou werken. Maar het werkt prima.’
En nu vliegt die kanoet dus kilometers over zee en 
land om ten slotte ergens in Groenland aan te ko-
men. Niet alleen het feilloze navigatiesysteem van 
die vogel is wonderlijk. Trekvogels zijn in staat om 
hun lichaam compleet om te bouwen voordat ze 

aan hun lange reis beginnen. Van eetmachine naar 
vliegmachine, zegt Piersma. ‘Zo is mijn onderzoek 
begonnen, 30, 35 jaar geleden. Biologen zeiden 
toen dat een trekvogel net een vliegtuig is. Die 
had een bepaalde grootte en daar flikkerde je dan 
kerosine in: vet. Dat vloog de vogel eraf en de rest 
van het lijf was constant. Maar ik verzamelde toen 
kanoeten die te pletter waren gevlogen tegen een 
vuurtoren en wilde daarvan leren. Dus ik maakte 
ze open. En wat ik tegenkwam, was helemaal niet 
constant. De lever, darmen, borstspier verschilden 
steeds van grootte, ze zagen er in verschillende 
jaargetijden anders uit. Er zat enorme dynamiek in 
die organen.’
Kanoeten en andere trekvogels hebben een on-
gelooflijk flexibel lichaam. Piersma zette er ooit 
één in een kooi met een opgezette slechtvalk die 
hij aan een touwtje door de kooi liet glijden. Dat 
betekende gevaar voor de kanoet: die veranderde 
binnen vijf dagen zijn lichaamssamenstelling 
zo dat hij beter kon ontsnappen. ‘Rosse grutto’s 
vliegen anderhalve week op soms wel 7 kilometer 
hoogte. Daar is het koud en er is weinig zuurstof. 
Volgens de gangbare biologenwijsheid kunnen ze 
dat niet, maar ze doen het wel. Alles wat ze doen, 
is strategisch. Van het volvreten voor ze weggaan 
tot het laten verdwijnen van het maag-, lever- en 
darmsysteem dat ze onderweg niet nodig hebben. 
Een trekvogel kan meer met zijn lichaam dan een 
mens. Wij zijn veel statischer. Vergeleken met de 
kanoet is de mens een vrij oninteressante dier-
soort. En nog arrogant ook.’

Belijdend Fries
Piersma is groot, blond, met scherpe blauwe ogen. 
Hij draagt een spijkerbroek en grijs shirt. Een 
jongen van de polder, noemt hij zichzelf, al zou 
hij best eens een jaar in Amsterdam willen wonen. 
‘En dan elke dag naar het theater gaan of naar de 
film.’ Hij noemt zichzelf ‘belijdend Fries’ en is blij 
dat hij die taal spreekt. ‘In het Fries kan ik dingen 
zeggen die ik niet in het Nederlands kan zeggen.’ 
De jongen van de polder heeft wel bijna de hele 
wereld gezien, want overal waar trekvogels 
worden gezien en bestudeerd, is hij geweest. Hij 
kan bijvoorbeeld met smaak vertellen over het 
‘ongelooflijke talent’ dat hij tegenkwam in een 
nachtclub in Ecuador: een vrouwelijke onderzoe-
ker die zijn hartstocht voor de kanoet deelde. Of de 
veelbelovende Chinese promovendi die hij heeft. 
Inmiddels bestaat al jaren het Global Flyway Net-
work, een netwerk van trekvogelonderzoekers.
Met de kanoet kun je, zegt hij, een echte vertrou-
wensband opbouwen. Toch is het hem in de eerste 
plaats om iets anders te doen: het landschap. 
‘Ik ben verliefd op het type landschap waar deze 

vogels verblijven. De weidsheid. Dat is het land-
schap waar ik al jong voor heb gekozen. Ik groeide 
op in Gaasterland, en als scholier al besefte ik dat 
ik liever naar de weilanden ging dan naar het bos, 
terwijl die allebei even dichtbij waren. Ik wilde 
altijd zeebioloog worden, de Franse onderzoeker 
Jacques Cousteau was mijn held. Dan moest je in 
Groningen studeren en werken bij het NIOZ, en dat 
is wat ik nu doe. Ik zit gewoon hartstikke in een 
jongensdroom.’
Dat landschap van Piersma kenmerkt zich door de 
enorme openheid. ‘Een soort minimal landscape 
met lange lijnen. Veel horizon. Ik heb een enorme 
hekel aan windmolens, die vernielen dat land-
schap.’
Piersma is een ‘lousy’ vogelaar, maar toch raakte 
hij als jongen betrokken bij een groep mensen 
die vogels telde op de Waddeneilanden. ‘Dat was 
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eigenlijk het begin van gestructureerd wadvogels 
tellen, al wisten we dat pas later. En daar werd 
gepraat over West-Afrika. Daar gingen al die vogels 
naartoe. Ik zag dat je in september groenpoten 
telde, maar een maand later waren die weg. Waar 
waren ze dan? Over die plek werd gefl uisterd alsof 
het Atlantis was. De kust van Mauretanië... Dát was 
een gebied...’ 
Piersma ging ernaartoe, op zijn twintigste, met 
een stel vrienden. ‘Een enorm avontuur, ik was 
Friesland nog nooit uit geweest. We kwamen 
terecht op Iwik, de enige plek in Mauretanië 
met een Nederlandse naam, omdat Nederlandse 
slavenhandelaars daar een fort hadden: Ewijk. 
Daar is een biologisch station waarmee we nu nog 
werken. Toen heb ik gedacht: dit wil ik voor de rest 
van mijn leven doen. Het eerste wat je daar opvalt, 
is dat het zo op de Waddenzee lijkt. Wij voelen ons 
daar thuis, al is het er totaal exotisch en een heel 
andere wereld.’

Deprimerend
Die plek in Afrika, Banc d’Arguin, is een van de 
schaarse waddengebieden waar trekvogels terecht 
kunnen. Het was al niet veel, en het wordt steeds 
minder. Onaangetast is het nergens meer. Als je 
met Piersma praat, kan het niet anders of je wordt 
geconfronteerd met de klimaatverandering en de 
lokale verwoestingen die de mens aanricht. Hij 
zegt dat hij nergens meer in de wereld kan komen 
of hij ziet dat. ‘Wel een beetje deprimerend. Dat ge-
bied staat ook onder druk; er is geen enkel gebied 
dat niet onder druk staat.’
Neem de wadden in China – ook een broedgebied 
van een kanoetensoort. ‘De Chinezen zijn net als 
de Nederlanders. Ze fi etsen en ze polderen in. Echt 
ongeloofl ijk. En schoon zijn ze niet, maar dat wa-
ren wij ook niet. Bij ons vielen de sterns in de jaren 
zestig ook uit de lucht. 
‘Ons onderzoeksprogramma houdt zich bezig 
met de ecologische randvoorwaarden van die 
trekvogels: waarom overwintert de rosse grutto in 
Australië en gaat hij in het voorjaar via de Gele 
Zee naar Siberië? In China wordt per jaar het 
equivalent van eenderde van de Waddenzee in-
gepolderd. Die grutto’s vliegen in één ruk naar de 
Chinese Zee: 5- tot 6.000 kilometer. Ten noorden 
van Sjanghai kwamen ze dan voor het eerst aan de 
grond.’
Maar niet als het hele waddengebied is verdwenen 
en heeft plaatsgemaakt voor opgespoten vlaktes 
voor industrie. Wat doet die grutto dan? 
‘Wij kenden in 2008 alle locaties waar ze op het 
wad aan de grond kwamen. Vorig jaar zijn we die 
plekken weer langsgeweest. Er was nog maar één 
plek over die niet was ingepolderd. Dus ja, waar 

moeten die vogels nou naartoe? Vorig jaar stopte 
er niet een bij die plek boven Sjanghai. Ze stopten 
eerder, bij plekken die nog wel geschikt zijn, de Fi-
lipijnen bijvoorbeeld. Binnen zeven trekseizoenen 
hadden de overlevers hun gewoonten veranderd, 
want we weten dat in die jaren de sterfte heel hoog 
was. 
‘Aan de ene kant is dat een drama, maar het is ook 
hoopvol. Ze kunnen zich dus aanpassen. Ik denk 
dat ze er onderling over praten, al heb ik geen idee 
hoe ze dat doen.’
Waarom is de studie van het gedrag van trekvogels 
belangrijk? Moeilijke vraag. Piersma doet dit werk 
omdat hij ervan houdt. Maar het gedrag van die 
vogels is een indicatie van de gezondheid van de 
planeet. ‘Die vogel is het symbool van wat er mis 
kan gaan met ons. Het gaat eigenlijk over ons, over 
mensen – die machtige, arrogante diersoort. 
‘Je ziet de verloedering wereldwijd aan de stand 
van de trekvogels. Die schaarse plekjes op de 
aarde waarvan de kanoet het moet hebben, 
worden vernietigd. En het idiote is: dat hoeft niet. 
Die schaal van inpoldering van China is helemaal 
niet nodig: 90 procent ervan wordt niet gebruikt. 
Allemaal speculatie, net als die lege steden daar. 
In een logische wereld was dat niet nodig geweest. 
In Nederland zijn we gestopt met de inpoldering. 
Ik groeide op aan het IJsselmeer en realiseerde me 
altijd dat dat geen echte zee was. De schelpjes die 
je er vond, waren dood. Heel hoopvol dat nu wordt 
onderzocht of er doorlaatjes kunnen komen in de 
Afsluitdijk. Maar daarmee komen de tuimelaars, 
bruinvissen en ansjovis niet terug. Allemachtig, 
wat daar verloren is gegaan.’
Klimaatverandering is zoiets groots dat overheden 
zich erachter kunnen verschuilen, in plaats van te 
kijken naar dingen die we wél kunnen aanpakken. 
‘De mechanische kokkelvisserij is uit de Wadden-
zee verdwenen en dat heeft binnen tien jaar tot 
herstel geleid. Nu zitten we weer met de zoutwin-
ning onder het wad bij Harlingen: de verwachte 
boodemdaling zal de draagkracht van dat gebied 
voor trekvogels signifi cant verlagen. 
‘Wij hebben de keiharde cijfers over de relatie 
tussen wettelijk beschermde trekvogels en de toe-
stand van het wad. Maar die moet je wel verzame-
len, en dat kost veel geld. Je moet steeds laten zien 
wat het belang is van je werk. En dat belang is veel 
groter dan het vogeltje. Astronomen zijn er goed 
in, het laten spreken van de verbeelding. Maar is 
onze eigen aarde niet veel belangrijker? 
‘Waar is dit goed voor? Ik word er erg blij van. En 
veel andere mensen ook. Misschien is dat wel het 
antwoord dat ik in de toekomst ga geven.’
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