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Volkskrant magazine belt elke week met een lezer over zijn of haar weblog.

Wie? Maarten Loonen (44)

Beroep? Bioloog Woonplaats?

Haren (Groningen) 

Wat is er te zien op je weblog?

‘Op mijn weblog staat onder

meer een fotoverslag van mijn

verrichtingen als bioloog op

Spitsbergen. Daar ga ik iedere zo-

mer een paar weken naartoe om

te volgen hoe wilde brandganzen

omgaan met veranderingen in

hun omgeving. Maar er staan ook

gewone foto’s op van mijn gezin.’

Waarom ben je begonnen met

je weblog? ‘Elke keer als ik te-

rugkom in Nederland vragen veel

mensen naar mijn belevenissen

op Spitsbergen. Hoewel ik daar heel enthousiast over ben, is twintig keer je verhaal doen iets te veel 

van het goede. Daarom heb ik een digitale camera aangeschaft zodat iedereen het zelf kan zien…’

Spitsbergen, het noordelijkste leefbare stukje aardbol, levert mooie verhalen op? ‘Het is een

interessant gebied. Onderzoekers van over de hele wereld komen er naartoe. Het is een grotendeels

ongeschonden natuurgebied, dat helaas wordt bedreigd door klimaatsverandering en vervuiling.

Bovendien kun je er als onderzoeker aan de slag zonder al te veel papierwerk in te vullen.’

Met fauna die jou ziet als een afternoon-snack, als ik de foto’s zo zie…. ‘Ja, we hebben altijd

onze geweren mee. Vorig jaar hadden we voor het onderzoek ganzen gevangen en besloot een 

ijsbeer dat die hem ook wel bevielen. We hebben snel die ganzen vrijgelaten terwijl die witte kolos

naderde. De ijsbeer is gevaarlijk omdat hij je al gauw ziet als een smakelijk hapje, terwijl de meeste

andere dieren je pas aanvallen wanneer ze zich bedreigd voelen.’

Het risico waard om wilde ganzen te bestuderen? ‘Ja, want daar zitten de “tamste” wilde gan-

zen ter wereld. Ze zien mensen niet als een bedreiging omdat de mensen daar ze met rust laten.’

Klinkt goed. ‘Het is zo fantastisch mooi. Daar rondlopen en inzicht krijgen in hoe het ecosysteem

functioneert. Het is een jongensdroom die is uitgekomen.’

BAS VERMEER 

WILT U OOK IN DEZE RUBRIEK? MAIL EEN KORTE OMSCHRIJVING VAN UW WEBLOG, PLUS EEN TELEFOONNUMMER WAAR U

OVERDAG BEREIKBAAR BENT, NAAR EIGENTERREIN@VOLKSKRANT.NL
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