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Het eilandgevoel van Piet Zumkehr

Henk Jansen

Je bent heel breed georiënteerd als veldbioloog, viel 
me op. Is dat altijd van jongs af aan al zo geweest?
Niet helemaal. Als kind was ik erg geïnteresseerd in 
alles wat reed... Zoals auto’s en dat soort dingen. 
Daarna kwam ik vogels tegen, waarvan ik bezeten 
raakte. Zo kwam ik bij de NJN in Leeuwarden terecht. 
We gingen vaak naar de Grote Wielen of het Bûtenfjild, 
Ottema-Wiersmareservaat en Sippenfennen. Ook 
hadden we wel uitwisselingen met Heerenveen en 
Drachten. En we hadden zomerkampen in Cap Gris 
Nez, waar we dan op de fiets heen gingen.

Vanuit de NJN raakte ik in andere zaken geïnteres-
seerd. Op een bepaald moment moest ik voor de 
Landbouwschool een grassenherbarium maken en 
kwam ik in aanraking met planten. Hierdoor raakte 
ik betrokken bij de oprichting van de FFF. In die tijd 
speelde de discussie over tracé A dan wel tracé D, 
de strijd om Fryslân buitendijks. Mijn zwager, die in 
Stiens woonde, werd daar later wethouder. Hij was 
tegen het inpolderen en voor tracé A. Eén van de 
argumenten om de FFF op te richten was deze strijd. 
We wilden met kennis en veldonderzoek een bijdrage 
leveren aan de discussie. Je had toen ook al de BFVW 
die eigenlijk alleen maar over Kieviten en eierrapen 
ging. De FFF vormde daar een beetje een tegenwicht 
tegen. Ik zat in die tijd in de redactie van Twirre. Aan 
de Corellistraat in Leeuwarden draaiden we dat blad 
bij Hans en Leo Eikhout met de stencilmachine in 
elkaar. Uiteindelijk kwam ik in het FFF-bestuur. Toen 
de eerste expeditie naar Mauritanië plaatsvond (door 
Theunis Piersma, Meinte Engelmoer, Wibe Altenburg 
en Ron Mes), moesten er mensen zijn om de gaten op 
te vullen die toen in het bestuur vielen. In 1980 ben ik 
op Terschelling voor Staatsbosbeheer begonnen met 
het verzorgen van rondleidingen en het inventariseren 
van vogels. Ik wist toen nog weinig van de duinen. 

Hoe heb je het geleerd? 
Geleidelijk indertijd. Ik had een collega, Jan 
Peereboom, van wie ik heel veel geleerd heb. Ook hoe 
je vegetatieopnames moet maken. En we zagen in die 
tijd de Zilveren maan vliegen. Dat bracht me op de 
dagvlinders en later kwamen de nachtvlinders erbij. 
In de badhokken van de camping in Formerum zijn 
we toen ’s avonds de nachtvlinders gaan bestuderen. 
Ik kwam in de sectie Snellen van de Entomologische 
vereniging terecht, de organisatie die zich bezighoudt 
met bestuderen van de kleine vlinders of micro-
vlinders in binnen- en buitenland. Zo kom je van het 
een op het ander. 

Hoe lang heb je in de Twirre-redactie gezeten?
Niet zo lang. Ik ben eigenlijk met het bestuurswerk 
gestopt, omdat het allemaal vanaf Terschelling moest 
en dat was best lastig. Ik ging nog wel elk jaar naar de 
jaarvergadering van de FFF en ik ben ook nog steeds 
lid.

Was het lastig om op een eiland te werken? Het lijkt 
me toch heel anders dan op het vasteland.
Nou, eigenlijk niet. Je moet wel wennen aan de 
eilandsituatie. Als je naar de wal moet, moet dat altijd 
met de boot. Ik heb door de jaren heen veel op en neer 
gereisd. Kennissen van de wal zien de reis naar een 
eiland als een enorme onderneming, maar voor ons 
is het gewoon een boot die regelmatig vaart. Dat is 
wel anders, dus mensen van de wal komen niet meer 
langs. En je hebt de inburgering op het eiland zelf. 
Als ze maar zien wie je bent en waar je staat (je geld 
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mee verdient), dan is het al gauw goed. Ze zeggen 
ook wel dat ’je pas eilander bent als jouw schoorsteen 
een winter gebrand heeft’. Je moet je wel aanpassen 
aan de eilanders en niet eigenwijs zijn. Ik heb er nooit 
zoveel moeite mee gehad.

Hoe zou je je als onderzoeker kunnen karakteriseren? 
Ik heb wel eens moeite om me te beperken tot 
een onderwerp, omdat ik in zoveel zaken heel erg 
geïnteresseerd ben. Dat kan wel eens lastig zijn. Maar 
als ik me helemaal zou moeten beperken, zou ik ook 
erg ongelukkig worden.

Is het door het internet anders geworden? 
Ik kreeg het net voor de eeuwwisseling, denk ik. Ik heb 
ook de entree van de computers meegemaakt. Hier 
hadden ze een eigen verbinding met een computer 
aan de wal. Er was toen nog geen internet. Ik had als 
eerste ook een inlogcode, dat was wel grappig. Ik moet 
zeggen: ik zou niet meer zonder internet kunnen. Het 
heeft het werk veel makkelijker gemaakt. 

Landschap. Als jij nu het Waddengebied in de veertig 
jaar dat je er rondstapt overziet, welke ontwikkelingen 
neem je dan waar?
Er is een verandering in de periode dat de eilanden 
bezocht worden. Vroeger in de tachtiger jaren had je 
een paar weken in het jaar dat alles vol zat. Geleidelijk 
zie je dat er buiten een paar pieken zoals Pasen en 
Pinksteren veel meer verspreid toerisme is, maar in 
het hoogseizoen heb je die enorme drukte niet meer. 
Terschelling is ook niet meer zo het eiland om heen te 
gaan. De mensen gaan nu voor hetzelfde geld naar 
Turkije of naar Bali. Er is ook veel geïnvesteerd in 
kwaliteit waardoor de voorzieningen beter geworden 
zijn, maar ook duurder. Duitsers willen niet te lang op 
een boot zitten en dan ligt Terschelling met twee uur 
overtocht kennelijk wat te ver. Die vind je veel meer 
op Ameland.

Vind je dat de draagkracht van het eiland genoeg 
wordt gerespecteerd? 
Ja, de druk op het natuurgebied is niet heel erg 
toegenomen. Wel heb je steeds meer festiviteiten 
waardoor het aantal bezoekers toeneemt. Dat begon 
ooit met Oerol en nu heb je ook de Fjoertoer, de 

Berenloop, de Trailrun, de mountainbikes en er komt 
nog een nieuw muziekfestival bij. We zitten nu wel op 
een verzadigingspunt wat dit betreft.

Wordt er wel over gediscussieerd in de politiek?
Ja zeker, met name vanwege dat laatste nieuwe festival 
is de houding van veel mensen dat we er eigenlijk 
niet op zitten te wachten. Men vindt het wel genoeg. 
Het is een organisatie van elders (Amsterdam) die dat 
hier wil organiseren, terwijl het eiland zelf niet direct 
betrokken is. Overigens worden alle festivals natuurlijk 
goed begeleid, zodat wat zij doen niet schadelijk is 
voor de aanwezige natuurwaarden. Oerol doet dat 
met name zelfs erg goed. Daar zit ook niet het echte 
probleem. De mensenmassa’s en de decibellen zijn 
wel een punt. 

Je bent tevens consulent voor stichting Duinbehoud. 
Wat houdt dat in, consulent voor Duinbehoud? 
Ik moet volgen wat er gebeurt in de duinen en als 
er processen zijn die negatief zijn, kan ik helpen een 
zienswijze in te dienen. 

Wat vind je het meest inspirerende van je werk? 
Ik doe het liefste veldwerk. Daar heb ik het meeste 
plezier in. Al de N-2000-projecten vind ik minder 
boeiend. Als je niet uitkijkt, heb je zoveel vergaderingen 
dat je het veld niet meer inkomt.

Welke ambities heb je nog? 
Met het Landelijk Meetnet Flora ben ik voorlopig 
nog jaren aan de gang. En ik zou bijvoorbeeld de 
oude permanente kwadraten van de Boschplaat uit 
de jaren zeventig weer eens willen herhalen en de 
ontwikkelingen daarvan analyseren.

En de nachtvlinders?
Ja, dat is helaas een beetje minder geworden. We 
doen dat het liefst met de Natuurvereniging hier op 
het eiland die bijna 200 leden heeft. Niet iedereen 
is deskundig, maar er zijn veel mensen enthousiast 
over nachtvlinders. Ik heb er momenteel niet 
genoeg tijd voor. Wel blijf ik het werk voor SOVON 
(de vogeltellingen in de polders doet Piet al sinds de 
jaren ’80), en ook uurhokken voor FLORON doen. Dus 
voorlopig ben ik nog lang niet uitgekeken. 
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