
p een kalme avond, met opkomend wa-
ter, vliegt een groepje kanoeten in het 

pikkedonker naar De Richel, even ten zuiden 
van Vlieland. Zelfs in het duister kunnen ze 
de weg over wad en water wel dromen. Even 
voor de zandplaat zetten ze de daling in, om 
het laatste eindje laag over de grond te vliegen. 
Dan ineens is alle vaart eruit en bungelen ze  
in een net.

Vrijgelaten, maar met een missie
De gevangen vogels zijn uitverkoren voor een 
wetenschappelijke taak. “Met één zo’n gezen-
derde vogel krijg je informatie, waar eerder 
honderden ringwaarnemingen voor nodig wa-
ren”, zegt Eva Kok van het Koninklijk Neder-
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Kanoet Paula wijst onderzoekers de weg

Alsof ze een ruimteveer lanceren; 
zo voelen Eva Kok en haar collega-

onderzoekers zich als ze kanoet 
Paula met een satel l ietzender tje 

op haar rug vrij laten op het wad bij 
Texel. Paula zal de dampkring niet 
verlaten, maar haar bedoelde reis  

is niet minder heroïsch: naar de 
Arctis om er te broeden.

lands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). 
Die ene zou Paula kunnen zijn. Eva laat haar 
op 22 april 2016 op het wad bij Texel, samen 
met enige lotgenoten, weer vrij. Paula loopt 
fier voorop, alsof ze zich bewust is van haar 
belangrijke missie. Na enig gedrentel vliegen 
de kanoeten op, klimmen tegen de westenwind 
in en lossen op in de bleekblauwe lucht. 

Gaat ze wel of gaat ze niet?
Wat Eva en haar collega’s van Paula willen 
leren is waar zich precies het broedgebied van 
deze kanoeten bevindt. Is dat inderdaad in het 
noordelijkste deel van Canada, zoals onderzoe-
kers al jarenlang, op basis van slechts vier dode 
vogels met pootringen, vermoeden, maar nog 

nooit hebben gezien? Zal Paula het, ondanks 
haar tuigje-met-zender, redden om vanuit haar 
Nederlandse overwinteringsgebied de duizen-
den kilometers lange reis te volbrengen? En  
zal ze dan ook nog op tijd zijn om te broeden? 

Zendersignalen op de computer. Paula is bij 
Griend. Daar worden de kanoeten steeds on-
geduriger. Groepjes stijgen roepend op van het 
wad, vormen een V en koersen west. Maar 
Paula volgt niet. Op 17 mei, als Eva begint te 
vrezen dat Paula haar reisplannen heeft afge-
zworen, verschijnt er op haar scherm een rode 
stip, westelijk van Griend. Paula is vertrokken! 
Over de Noordzee gaat ze, langs Engeland, 
koersend op IJsland. >
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Eindelijk weg, maar een rare koers
Bij Selfoss, in het zuidwesten van IJsland, landt 
ze: een etmaal na haar vertrek uit de Wadden-
zee. Enkele dagen later bezoekt ze het schierei-
land Snaefelsnes. En daar verdwijnt ze; alsof ze 
naar het middelpunt van de aarde is vertrokken. 
Tien dagen radiostilte. Dan een signaal vanuit 
Dýrafjörður, een fjord in het noorden. Eva legt 
meteen contact met een IJslandse collega. Of 
ze niet eens naar Paula kunnen gaan zoeken.
Met zijn sluike lange haren en volle baard ziet 
Boddi eruit als een Viking. In de vroege mor-
gen van 31 mei begint zijn queeste naar Paula. 
Maar op IJsland gaat de infrastructuur langs de 
lijnen van de natuur. En de natuur is daar gril-
lig. Het is fjord in, fjord uit, langs de hele west-
kust. Boddi moet er wat voor doen om bij Paula 
te komen. "She’s on the move, she’s on the 
move!" Berichten kaatsen als pingpongballen 
heen en weer. Paula steekt over naar Groen-
land. Maar als ze de kust nadert, gebeurt er iets 
vreemds. Ze buigt af. Keert ze terug? “Theunis, 
ik vind dit een beetje verdacht, dit rondje dat 
ze nu maakt”, e-mailt Eva ’s avonds naar Theunis 
Piersma, haar promotor.

Tweeduizend kilometer in anderhalve dag
De volgende dag zit Paula alweer op IJsland, in 
het noordwesten, op de drempel naar de zee. 
Twee dagen verstrijken. De tijd dringt. Wil ze 
de korte arctische zomer nog kunnen benutten 
om te broeden, dan moet ze nu toch echt over-
steken, piekert Eva. 
Dat doet Paula op 4 juni. Deze keer blijft ze 
strak op koers en bereikt het land dat verre van 
groen is. Ze moet het helwitte massief met zijn 
gekartelde bergketens en donkere kloven onder 
zich door zien glijden. Ze gaat stug door, ander-
halve dag lang, over tweeduizend kilometers 
sneeuw en ijs. Dan komt ze aan de grond, net 
waar het groen wordt: Ellesmere Island. In de 
Noordelijke IJszee voor de kust van Canada.

Achttien dagen blijft ze op haar plek. “Voor het 
leggen en uitbroeden van eieren hebben kanoe-
ten minstens 25 dagen nodig. Zelfs als het man-
netje voor de kuikens zorgt – zo geëmancipeerd 
zijn kanoeten – is dit waarschijnlijk te kort”, 
vreest Eva. 
Op 12 juli verlaat Paula de Arctis. Nadat ze zes-
tig uur non-stop heeft gevlogen, komt op vele 
computers het bericht binnen: ‘Paula is geland 
bij Terschelling’.

Een nieuwe lente, een nieuwe reis
De dagen gaan korten en het contact met Paula 
verwatert. Haar zonnepaneeltjes vangen steeds 

Paula heeft 
haar taak voor 
de wetenschap 
vol bracht; ze 
heeft tot twee 

keer laten 
zien waar haar 
soort broedt

minder licht, waardoor de zender uiteindelijk 
in slaap sukkelt. In het vroege voorjaar van 
2017 begint de zender langzaam te ontwaken; 
gaandeweg laat hij steeds vaker van zich horen. 
Op 11 mei, zes dagen eerder dan vorig jaar, 
vertrekt ze opnieuw uit het Waddengebied: 
eerst naar IJsland, vervolgens weer via Groen-
land naar Ellesmere Island. Daar komt ze bin-
nen op de plek waar ze vorig jaar vertrok. 

Paula heeft haar taak voor de wetenschap vol-
bracht; ze heeft tot twee keer laten zien waar 
haar soort broedt. Maar óf ze dit jaar heeft 
gebroed bleef lang spannend. In de eerste week 
van juli zat ze nog steeds op Ellesmere Island. 
Hoe het haar nadien is vergaan is te zien op 
www.waddentrekkers.nl • 

Onderzoekster Eva Kok geeft 

Paula met enkele soortgenoten 

de vrijheid.

Het uitgestrekte, kleurrijke 

maar onherbergzame landschap 

van Ellesmere Island; 

broedgebied van kanoet Paula.

De trekroute van 

kanoet Paula; van 

Texel via IJsland – 

 Groenland naar 

Noord-Canada.
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