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Wat betekent deze prijs voor je?
‘Ik heb mijn hele leven ingericht om onderzoeker te zijn en het 
onderste uit de kan te halen. De premie is een soort erkenning 
voor mijn werk, al had ik daar voor mijn gevoel niet echt over te 
klagen. Bovendien is hiermee meer mogelijk in mijn onderzoeks-
gebied. We zaten al in een rijdende auto, maar nu kunnen we 
gas geven.’

Wat voor onderzoek doe je?
‘We proberen van alles over de burgerlijke stand van een aantal 
steltlopersoorten te weten te komen. Waar en wanneer zijn er 
hoeveel geboren en waar en wanneer zijn ze gestorven? Dat is 
nog niet zo makkelijk. Als mensen gaan wij naar het gemeente-
huis om een geboorte aan te geven. Dat wordt daar keurig bij-
gehouden. Maar bij in het veld levende vogels moet je daar als 
een soort detective achter zien te komen. We maken een deel van 
de populatie individueel herkenbaar door ze te ringen. Daarna 
steken we veel energie in het zo vaak mogelijk terugzien van die 
dieren. Om goede schattingen van de overleving te maken, moet 
je dat jaren volhouden. Want als je een beest een tijdje niet ziet, 
weet je niet of je hem gewoon niet tegenkomt of dat hij dood is. 
Maar als je hem het jaar daarop weer ziet, weet je dat je hem het 
vorige jaar gemist hebt. Met het begrijpen van de burgerlijke 
stand kun je een heleboel nieuwe vragen onderzoeken. Er zijn 
altijd succesvolle beesten en minder succesvolle beesten. Maar 
wat maakt die succesvolle beesten zo succesvol?’

Waarom doet de ene vogel het beter dan de 
andere?
‘Het landschap verandert voortdurend. Het ene dier kan zich 
succesvol aanpassen aan een veranderende omgeving en het 
andere niet. Ik probeer erachter te komen hoe de omgeving het 
succes van verschillende individuen van verschillende soorten 
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geboren. Het kan best zijn dat er een relatie bestaat 
tussen je eigen geboortemoment en wanneer je zelf 
zou willen broeden. Het is nog niet zo makkelijk 
om dit soort omgevingsfactoren te onderscheiden 
van genetische invloeden. Om er achter te komen 
in hoeverre omgeving en levenservaringen een rol 
spelen in de keuzes die een dier maakt, moet ik 
hem van de wieg tot het graf volgen.’ 
 
Hoe volg je een vogel?
‘Om individuele vogels te herkennen, worden 
kuikens geringd. Het duurt soms wel een paar 
jaar voordat je zo’n vogel terugziet. En over zijn 
ervaringen gedurende die jaren weet je niks. 
Dat is een probleem, het zijn waarschijnlijk de 
vormende jaren. We volgen wel een aantal vol-
wassen vogels met satellietzenders. Er zitten 
zonnecellen op die jaren meegaan. Het zijn 
hele kleine apparaten van nog geen vijf gram. 
Die zenden de locatie door, waar ter wereld 
het beest zich ook bevindt. Maar we weten 
dan nog niet wat ze de hele tijd doen. We staan 
nu op het punt om jongen uit te rusten met 
gps-loggers. Die slaan elke vijf minuten een 
gps-positie op. Nog leuker: hiermee kunnen 
we ook meten wat een vogel doet, want er zit 
een bewegingssensor in. Die registreert in drie 
dimensies welke bewegingen het dier maakt. 
Als een beest vliegt, gaat zijn lijf altijd een 
klein beetje op en neer. Als hij loopt, beweegt 
hij steeds een beetje van voor naar achter. En 
als hij een prooi vangt dan gaat zijn lijf snel naar 
voor en naar beneden. Zo weet je precies hoe 

beïnvloedt. De afgelopen jaren hebben we vooral de invloed van 
de kwaliteit van de omgeving op de groeisnelheid van popu-
laties onderzocht. Voor de grutto hebben we bijvoorbeeld de 
moderne, monotoon begroeide weilanden vergeleken met de 
natte, kruidenrijke cultuurlanden van weleer. In dat laatste land-
schap blijken grutto’s het beter te doen. Daar groeien de jongen 
beter. Er is meer te eten omdat daar meer insecten voorkomen. 
Maar waarom kiest een vogel een bepaalde plek om voedsel te 
zoeken of kuikens groot te brengen? De ene beslissing maakt 
een vogel succesvol, want het levert hem kuikens op. Andere 
keuzes leveren geen nageslacht op. Er zijn bijvoorbeeld grutto’s 
die jaren achter elkaar broeden op plekken die niet zo succesvol 
zijn. Daar zijn weinig insecten en er is weinig te eten. De vraag 
is waarom hij dat doet.’

En waarom doet hij dat?
‘Ik denk dat vroege levenservaringen van een dier zijn levens  -
 loop en keuzes in grote mate beïnvloeden. Het zou een soort 
inprenting kunnen zijn. Misschien bepaalt de plaats waar hij 
geboren is waar hij naar toe gaat. In de biologie is het belang van 
de omgeving en levenservaring de afgelopen vijftig jaar behoor-
lijk ondergesneeuwd. De meeste biologen proberen bepaalde 
gedragingen en keuzes van dieren genetisch te verklaren. Het 
voorjaar wordt bijvoorbeeld steeds warmer. Sommige soorten 
gaan dan vroeger broeden. Zelfs ecologisch geïnteresseerde bio -
logen gaan dan in eerste instantie op zoek naar de erfelijke factor 
van de timing van het broeden. Als vogels met ‘genen voor vroeg 
broeden’ succesvoller zijn, worden die dieren uitgeselecteerd. 
Daarmee kunnen we een signifi cante, maar kleine fractie van 
de variatie verklaren. Ik denk dat het effect van de omgeving 
nog veel belangrijker is. Misschien krijgt een oudervogel wel 
een aanwijzing uit de omgeving om te gaan broeden. En is dat 
iets vroeger dan normaal, dan wordt het jong ook iets vroeger 
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lang hij loopt of vliegt en waar hij dat doet. We kunnen dan zien 
wat hij in zijn leven aan ervaringen opbouwt, en hoe hij daar 
gebruik van maakt.’

Herken je individuele vogels?
‘Het is niet zo dat ik elke vogel van ons onderzoek ken. Dat kan 
niet. Het onderzoek dat ik aanstuur telt ongeveer 10.000 op dit 
moment levende en individueel herkenbare beesten. Maar het 
gebeurt wel heel vaak dat je een bekende vogel ziet. Je kijkt hier 
op het wad naar kanoeten, en later kom je ze later weer tegen in 
West-Afrika op een afgelegen plek waar je drie dagen voor hebt 
moeten reizen om er te komen. Het samen overbruggen van 
zulke afstanden, dat blijft heel indrukwekkend.’ 

Waarom doe je dit onderzoek met trekvogels?
‘Daar zijn meer redenen voor. Ik doe onderzoek aan kanoeten, 
grutto’s en lepelaars. Het zijn allemaal langbenige soorten die 
in een open landschap leven. Dat is praktisch. Want je kunt dan 
hun kleurringen makkelijk zien en afl ezen. Bovendien zijn deze 
drie soorten makkelijk te volgen. Het zijn specialisten die alleen 
in bepaalde gebieden voorkomen. Als een vogelsoort in heel 
veel gebieden voorkomt, en vooral als zulke gebieden zwaar 
begroeid zijn, is het volgen een stuk moeilijker. Maar belang-
rijker: we kennen deze soorten heel goed omdat we daar al heel 
lang onderzoek naar doen. Dat is de basis waarop we kunnen 
voortbouwen. Want we weten dan straks wel hoe lang hij vliegt, 
eet of loopt, maar we moeten ook weten in welke context hij dat 
doet. Doet hij dat in zijn eentje of in een groep van duizend? Of 
op een plek met veel of weinig eten? Omdat we deze vogels goed 
kennen, weten we bijvoorbeeld al waar ze voorkomen, waar 
veel en weinig te eten is en in welke gebieden ze succesvol zijn. 
Die kennis heb je nodig om een volgende stap te kunnen nemen. 
We kennen hun patronen en routines. Maar wat we niet weten, 
is hoe die patronen in hun leven tot stand komen.’ 

Wat is er zo fascinerend aan trekvogels? 
‘Trekvogels zijn een metafoor voor de wereldecologie. Ze laten 
zien dat ecologische processen wereldwijd aan elkaar gekoppeld 
zijn. Wat hier gebeurt, heeft invloed op wat in Afrika gebeurt, en 
andersom. Zo is de grutto is afhankelijk van de manier van hoe 
boeren met hun land omgaan. Dat is hier zo, maar ook in West-
Afrika. Als hier iets mis gaat met de grutto merken ze dat daar 
ook. Het laat ons zien dat we op aarde met elkaar opgescheept 
zitten. Ik zie ze ook als vertegenwoordigers van hoe het met 
onze omgeving gaat. Een goede omgeving voor de grutto is ook 
een goede omgeving voor onszelf.’

Loop je zelf ook in het veld? 
‘Ja. In principe kan ik het veldwerk met een gerust hart over-
laten aan de onderzoekers met wie ik samenwerk. Dat doe ik 
ook. Maar ik vind er niet zoveel aan als ik niet ook zelf zo nu en 
dan aan dit werk mee kan doen. Ringen lezen is bijvoorbeeld 
een enorm leuke sport. Je moet een beestje zien te vinden dat 
een ring aan zijn pootjes heeft. Dan moet je proberen te identi-
fi ceren wat er op staat en de kleurencombinatie onthouden. En 
tegelijk kijk je naar de verschijningsvorm. Hoe ziet zijn veren-
kleed er uit? Hoe dik is zijn buik? En voor je het weet vliegt hij 
weer weg. Bovendien wil ik op de hoogte zijn van wat er in het 

dingen kwijt. Ik was vanochtend in een modern stuk boeren-
land. Alles was gemaaid en ingespoten met gier. Het stonk er. 
Daar staat een huis te koop, een prachtig verbouwd boerderijtje. 
Maar geen hond wil het kennelijk kopen. Wat als die boerderij 
nou tussen de bloemenweiden lag? Dan is datzelfde boerderijtje 
volgens mij miljoenen waard.’

Wat wil je met de Spinozapremie doen?
‘Ik denk dat de toekomst van het biologisch onderzoek veel meer 
over de omgeving moet gaan dan momenteel gangbaar is. Te 
veel biologen nemen die omgeving niet serieus genoeg. En dat 
lijkt me echt een probleem in een tijd waarin we wereldwijd die 
omgevingen naar de knoppen helpen. Kijk maar goed naar het 
boerenland om je heen. De Spinozapremie zal helpen om deze 

veld gebeurt. Ik wil weten hoe het in de Waddenzee reilt en zeilt. 
Door gewoon mee te gaan met het bemonsteren van de wad-
bodem of het vangen van vogels krijg ik die informatie. Dat helpt 
me om de waarnemers met een half woord te begrijpen.’ 

Zou het erg zijn als trekvogels verdwijnen?
‘Het is maar hoe je het bekijkt. Je kunt de stelling dat het hele-
maal niet erg is vast verdedigen. Maar met het verlies van bio-
diversiteit gaan belangrijke levensvoorwaarden verloren. Een 
heleboel cultuur en poëzie heeft de biodiversiteit als voedings-
bodem. Leeuweriken, zwaluwen en voorjaarsbloemen worden 
bezongen. In mijn tuin hoor je allemaal vogels om je heen. Dat 
is voor mij een enorme kwaliteit van mijn omgeving. Op het 
moment dat je de biodiversiteit kwijtraakt, raak je ook dat soort 

manier van kijken wat meer gewicht 
te geven. Ik ben bovendien altijd op 
talentenjacht. Ik kom mensen tegen 
waarvan ik heel graag zou willen dat 
ze hun talenten kunnen botvieren in 
een bepaald type onderzoek. Vaak is 
daar geen geld voor. Er kunnen nu mensen mee aan boord die 
er anders uit waren gevallen. Daarnaast is het altijd moeilijk om 
langlopend onderzoek in de lucht te houden. Neem die grutto 
die elk jaar terugkeert naar datzelfde weiland om te broeden. 
Een grutto wordt ongeveer tien jaar oud. Om dit soort routines 
te doorgronden moet je heel intensief blijven waarnemen.’

elly.posthumus@quest.nl

Wie is Theunis 
Piersma?
1958: ziet het levenslicht in Hemelum 
in het zuidwesten van Friesland.
1980: haalt zijn kandidaats biologie 
aan de Rijksuniversiteit Groningen, 
vergelijkbaar met de huidige graad van 
Bachelor of Science.
1984: studeert cum laude af aan 
diezelfde universiteit. 
1989: de Herman Klomp-prijs voor de 
Nederlandse ornithologie is de eerste 
prijs van een hele reeks. De prijs wordt 
uitgereikt door onder meer de Vogel-
bescherming aan mensen die zich 
verdienstelijk maken met vernieuwend 
en belangrijk vogelonderzoek. 
1994: promoveert cum laude aan de 
Rijksuniversiteit Groningen.
1994: gaat aan de slag als onder-
zoeker bij het NIOZ Koninklijk Neder-
lands Instituut voor Onderzoek der Zee.
1996: krijgt de PIONIER-subsidie 
van NWO om 5 jaar onderzoek op de 
Waddenzee te kunnen doen. 
2001: een ondersoort van de kanoet 
wordt naar hem vernoemd. Het beest 
draagt de naam Calidris canutus 
piersmai. 
2003: naast zijn werk bij het NIOZ 
krijgt hij een deeltijdaanstelling 
als hoogleraar dierecologie aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. 
2004: de Prins Bernard Cultuurfonds 
Prijs voor Natuurbehoud vult de prijzen-
kast verder. 
2009: de Koninklijke Nederlandse 
Akademie voor Wetenschappen (KNAW) 
benoemt hem als lid.
2012: met steun van het Wereld 
Natuur Fonds en de Vogelbescherming 
ruilt hij het hoogleraarschap in de dier-
ecologie in voor een hoogleraarschap 
trekvogelecologie, een unicum in de 
wereld.
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