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Op zoek naar het
geluid van het najaar
in hheett WWaaddddeennggeebbiieedd
Ruben Smit maakt al vier jaar opnames van de natuur in het
waddengebied voor de filmWAD die in oktober volgend jaar in
de bioscoop verschijnt. De natuurdocumentaire moet minstens
zo bijzonder worden als zijn eerdere productie De Nieuwe
Wildernis uit 2013.

H oemp! Hoemp!
Hoemp! De roep
van de kleine
zwaan is volgens
Ruben Smit een van

de mooiste geluiden van het Wad-
dengebied. ,,Vooral wanneer ze met
honderden tegelijk hetzelfde geluid
maken. Dat is echt een kippenvel-
moment.”

Het is de laatste week van okto-
ber en Smit onderzoekt in het Lau-
wersmeergebied waar hij de beste
beelden kan maken van de kleine
zwaan. De eerste groep zwanen is
neergestreken op het ondergelopen
grasland van de Ballastplaat. Het
zijn er een stuk of veertig. Ze delen
het weiland met een groep zwart-
wit gestreepte Lakenvelders. Er
waait een forse zuidwestenwind.
,,De wind is niet zo gunstig, de
meeste kleine zwanen zitten nu nog
in de Baltische staten te wachten op
een oostenwind. Dan kunnen ze
zomaar met duizenden tegelijk deze
kant uitvliegen. De groep die er nu
zit, is de voorhoede.”

In het veld zitten ook twee knob-
belzwanen. ,,De kleine zwaan on-
derscheidt zich van zijn grote broer
door zijn kortere hals. Hij heeft
daarnaast een zwart met geel sna-
veltje in plaats van rood.” De hals
van de kleine zwaan is ongeveer
zestig centimeter. ,,Het is het gun-
stigst voor de kleine zwaan als het
waterpeil ook op zestig centimeter
zit. Hun voedsel zit op de bodem
van het water. Ze halen dit omhoog
door te trappelen, maar als het
waterpeil hoger ligt, kunnen ze hier
simpelweg niet meer bij.” Smit
vermoedt dat het peil dit jaar iets
hoger ligt vanwege het vele regen-
water. ,,Ik ben bang dat ze straks
snel weer doorvliegen naar Enge-
land.”

Het ingrijpen van de mens in de
natuur door de Zuiderzee en de
Lauwerszee af te sluiten is niet
onomstreden. De maatregelen wer-
den onder andere genomen om het
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oude land beter te kunnen bescher-
men tegen het hogere waterpeil.
Maar sommige ecologen stellen dat
deze maatregelen tegenwoordig
niet zo snel weer genomen zouden
worden vanwege het grote effect op
de natuur. De afsluiting zorgde er
onder andere voor dat bepaalde
geulen anders gingen stromen en
maakte bijvoorbeeld het leefgebied
van bepaalde dieren zoals de zee-
hond een stuk kleiner.

Voor de kleine zwaan pakte de
afsluiting echter niet verkeerd uit.
Na de afsluiting begon er meer
fonteinkruid te groeien. ,,Dit zie je

HHeett vvooeeddsseell vvaann ddee
kklleeiinnee zzwwaaaann zziitt oopp
ddee bbooddeemm vvaann hheett
wwaatteerr.. ZZee hhaalleenn ddiitt
oommhhoooogg ddoooorr ttee
ttrraappppeelleenn

ook bij de randmeren in het voor-
malig Zuiderzeegebied zoals het
Veluwemeer.” De kleine zwaan is
gek op de knollen van dit plantje.

Een groep van zo’n dertig kleine
zwanen zwemt in het Jaap Deens-
gat. Ze worden vergezeld door een
paar pijlstaarteenden. ,,Die eenden
zijn eigenlijk een stelletje profi-
teurs. Terwijl de zwanen druk aan
het grondelen zijn, pikken zij stie-
kem een paar knolletjes mee die
boven komen drijven.”

De kleine zwaan brengt de zomer
door in de Barentszzee tussen Spits-
bergen en Rusland. De vogels trek-
ken vervolgens via de Baltische
staten naar Nederland. ,,Ze komen
vanaf zee en bevinden zich vooral in

gebieden die de grens vormen tus-
sen zout en zoet water. Bij de mon-
dingen van rivieren of een verzoete
binnenzee zoals hier. Ze houden
van gebieden waar ze lekker kun-
nen grazen.” De kleine zwaan
kwam voor de afsluiting van de
Lauwerszee ook wel in het deltage-
bied voor. ,,Ze zullen toen vooral
gras hebben gegeten. Maar het
fonteinkruid heeft de aantrekkings-
kracht op de kleine zwaan enorm
vergroot. Als de omstandigheden
gunstig zijn, heb je hier in novem-
ber de helft van de wereldpopulatie
bij elkaar.”

De totale wereldpopulatie ligt op
vijftienduizend vogels. ,,We hebben
altijd de mond vol over de grutto als
nationale vogel omdat zeventig
procent van alle grutto’s in het
voorjaar en de zomer in Nederland
verblijft. Maar op wereldschaal
hebben we ook een heel belangrijke
functie voor de kleine zwaan.” Wat
Smit betreft zou de kleine zwaan
wel wat meer steun verdienen. ,,Het
zou mooi zijn als er bij het beheer
van het waterpeil rekening gehou-
den wordt met de kleine zwaan.”

Badguy
Wiew, wiew, wiew! Aan de andere
kant van het Jaap Deensgat zitten
een paar smienten aan de kant. ,,Die
smienten zitten hier bewust. Ze
hebben die slechtvalk aan de over-
kant al lang in de gaten, maar vroeg
of laat zal die een van hen te grazen
nemen.”

De slechtvalk is een van de
hoofdpersonages in de film. ,,Het is
de bad guy in de film. Overal in het
Waddengebied is de dreiging van de
slechtvalk aanwezig. Hij zit overal
te loeren en stuurt met zijn aanwe-
zigheid het gedrag van een groot
deel van de vogels in het Waddenge-
bied.”

Smit volgt de hoofdpersonages
tijdens alle seizoenen. ,,De hele
levenscyclus komt voorbij. Van
geboorte tot het einde.” Een van

zijn favoriete hoofdpersonage is de
grijze zeehond. ,,Voor het filmen
van een zeehondenjong heb ik eens
een dag lang op een zandplaat gele-
gen. Langzamerhand kwam het dier
dichterbij me tot ik het oogwit kon
zien. Ik voelde een band met het
dier zoals je dat ook met een gewo-
ne hond kunt hebben. Ik kreeg het
gevoel dat hij het jammer vond dat
ik weer wegging, omdat hij me nog
een tijdje volgde.”

De kleine zwaan vervult een
kleinere rol in de film. ,,Maar het is
een dankbaar onderwerp, omdat de
kleine zwaan echt bij het najaar
hoort. Afgezien van het zeekraal dat
rood en vervolgens grijs kleurt, kun
je de seizoenen lastig terugzien in
de Waddenzee.” Het Lauwersmeer is
een van de weinige gebieden bij de
Waddenzee waarin de herfst wel
goed te zien is. ,,Sommige mensen
vinden dat het niet bij het wad
hoort nu het een zoetwatergebied
is. Maar het wordt wel gebruikt
door dieren die zich ook in het
Waddengebied bevinden en juist
door de locatie nabij de zee en de
historie van het gebied moet het
naar mijn idee wel een plek krijgen
in de film.”

Natuurfilm
WAD wordt de eerste natuurfilm
over het Waddengebied. ,,Er zijn
wel meerdere documentaires ge-
maakt over het gebied, maar de

Je moet niet het
risico lopen dit
natuurgebied te
beschadigen door
gas of zout te
winnen

natuur is nog niet eerder zo ver-
filmd als wij nu doen.”

De wens om de natuur in het
Waddengebied te verfilmen leefde
al jaren bij Smit. ,,De Nieuwe Wilder-
nis was bijzonder. Dat was een stuk
natuur dat we eigenlijk zelf ge-
creëerd hadden, maar vergeten
waren. De Waddenzee is een stuk
rauwer. Het is het grootste echte
natuurgebied van Nederland.”

Smit wil met de film de schoon-
heid van de natuur in het Wadden-
gebied laten zien. ,,Er komen hier
jaarlijks duizenden toeristen, maar
lang niet iedereen krijgt daarbij een
beeld van de dieren die er leven. Het
is een prachtig natuurgebied, maar
ook het enige werelderfgoed waar
zo ontzettend veel mee geknoeid
wordt vanuit economisch gewin. In
mijn optiek moet je niet het risico
lopen dit natuurgebied te beschadi-
gen door gas of zout te winnen ook
al lijkt bijvoorbeeld de bodemdaling
beperkt. Aan de kleine zwaan kun je
al zien hoe precies het komt met de
natuurlijke balans. Als het waterpeil
een beetje hoger ligt, vliegt hij
alweer verder.”

Zijn passie voor de natuur ont-
stond in zijn jeugd. ,,Ik ben opge-
groeid bij Heemstede en ging graag
in mijn tienerjaren even de duinen
in om rust te vinden en van de
natuur te genieten.” Hij studeerde
ecologie en promoveerde in 2002
aan de universiteit van Wageningen
waar hij een paar jaar colleges gaf.
,,Ik maakte altijd al graag natuurfo-
to’s en gebruikte die ook tijdens
mijn colleges.” De laatste paar jaar
richt hij zich vooral nog op het
maken van natuurfilms. ,,Hiermee
kan ik een breder publiek bereiken.
Het biedt ook een middel om weten-
schap breder uit te dragen. Iedereen
die de film straks ziet, weet bijvoor-
beeld dat de kanoetstrandloper
maar een heel klein beetje water
nodig heeft in de Waddenzee om
hier te blijven komen en dat het
gebied dus heel kwetsbaar is.”

We zien de grutto als
nationale vogel, maar
op wereldschaal hebben
we ook een heel
belangrijke functie
voor de kleine zwaan

Marcel van Kammen, Ruben Smit


