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HET WAD
Al een paar jaar werkt de befaamde
natuurfilmer Ruben Smit aan zijn
waddenfilm WAD! Hij legt de mooi-
ste dingen vast, maar filmt ook de
wreedheid die zich in de natuur
voordoet. Niet alle beelden zullen
geschikt zijn voor ,,tere zieltjes’’.

H et wachten is op de bad guy van
de Waddenzee. Op de komst van
de slechtvalk die in de wadden-

film de rol van de slechterik speelt. ,,Dat
moet het ultieme beeld worden’’, zegt Ruben
Smit. ,,De slechtvalk die zich op een kluut of
een bergeend stort.’’ Nee, het is niet alleen
maar romantiek wat zich in de natuur af-
speelt. En zeker niet in de waddennatuur.
Het is een kwestie van overleven, als een
storm het water over de kwelders jaagt. Mui-
zen verdrinken, legsels van vogels spoelen
weg.

Er doet zich nog zo’n wreed fenomeen
voor in dit unieke natuurgebied: eten en
gegeten worden. Dat is een volstrekt nor-
maal verschijnsel in de dierenwereld, maar
het ziet er al gauw zo wreed uit dat een tere
mensenziel het amper kan verdragen.

Voor zijn film WAD! Overleven op de grens
van water en land gebruikt Smit personages
met verschillende karakters. De slechterik is
er een van, een rol die de slechtvalk als niets
ontziende rover op het lijf geschreven is.
Voor het in beeld krijgen van de jacht van
deze vogel is het buitendijkse gebied bij
Zwarte Haan het decor.

Op een wat grijze herfstmiddag, eind sep-
tember, kiest de filmer met zijn camera
positie tussen de begroeiing van de kwelder.
Verderop zitten grote groepen kluten en
bergeenden te rusten en te eten. Honderden
meeuwen houden ze gezelschap.

Hij mag dan al een paar jaar bezig zijn met

het filmen op de Waddenzee, Smit verwon-
dert zich toch elke weer over deze enorme
vogelrijkdom: ,,Je stapt de dijk over en staat
direct vlakbij zo’n enorme groep vogels. Het
is onvoorstelbaar.’’

,,Dan hoor je hier het kluuklukluu van de
kluut en het gebrabbel van de bergeend. Zo
massaal, zo mooi. En het is voor iedereen te
zien en te horen.’’

HOOGWATERVLUCHTPLAATS
Het is hier wat in natuurbeschermersjargon
een hoogwatervluchtplaats wordt genoemd.
Een plaats in het waddengebied waar vooral
steltlopers en eenden zich verzamelen als de
wadplaten onder water komen te staan.
Daarom is dit voor de filmer zo’n strategi-
sche plek. Alles zit bij elkaar.

Alleen al tienduizenden bergeenden. Uit
het hele waddengebied verzamelen ze zich
op dit hoekje wad. Wellicht ook de jonge
bergeenden die Smit in beeld bracht toen ze
in de zomer op het Oerd op Ameland uit het
ei kropen. ,,Ze konden nog bijna niks toen ze
naar zee gingen. Goede kans dat ze hier nu
tussen zitten.’’

De grote groep houdt zich hier koest, want
de volwassen bergeenden zijn in deze tijd
van het jaar in de rui. Dat maakt ze machte-
loos in geval van gevaar. Daarom vertrouwen
ze op de tactiek van het verschuilen in de
massa.

Dat kan helpen als een vogel met kwaad-
willende bedoelingen nadert. Zoals een

slechtvalk dat kan zijn. Dat die rover zich
niet ver van Zwarte Haan ophoudt, staat
vast. Smit wijst in de richting van Holwerd.
,,Daar zitten ze vast en zeker, op de paaltjes
van de kwelderwerken.’’

Ze zijn er ook in flinke aantallen. In de
zomer komen de broedvogels hier hun kostje
opscharrelen, aan het begin van de herfst
komen enkele tientallen wintergasten uit
noordelijker streken er nog bij.

Allemaal slechtvalken met een eigen do-
mein, allemaal ook met een eigen specialisa-
tie. De ene richt zich op postduiven, de ande-
re op kleine steltlopers, weer een andere op
kluut of bergeend.

Hier, bij Zwarte Haan, is nu het wachten
op een slechtvalk die besluit voor de nacht
zijn maag nog even te vullen. De filmmaker
denkt dat de timing goed is. Het is opgaand
tij, de vogels worden door het rijzende water
gedwongen nog meer op een kluitje te gaan
zitten.

CATCH
Van Smit mag de show beginnen: ,,Ik wil zo
graag de catch in beeld krijgen van de snelste
jager ter wereld, een vogel die zich met een
snelheid van 200 kilometer per uur op een
prooi stort. Dat is het ultieme beeld: een
bergeend in de grote klauwen van zo’n
slechtvalk.’’

Het duurt een tijdje, maar dan komt er
plotseling leven in de brouwerij. Een deel
>>

Ruben Smit
elk jaargetijde
Door de jaargetijden heen
volgt deze bijlage de ver-
richtingen van natuurfil-
mer Ruben Smit op de
Waddenzee. Vandaag de
tweede aflevering, op 27
mei verscheen het eerste
deel.
WAD! Overleven op de
grens van water en land is
onderdeel van het hoofd-
programma van Leeuwar-
den-Fryslân Culturele
Hoofdstad 2018.
De film komt half oktober
volgend jaar uit.
Zie ook: www.wadfilm.nl

Een beeld uit de film:
op Rottumerplaat verorbe-
ren twee jonge slechtval-
ken een postduif.
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Ruben Smit wacht op de
slechtvalk op het wad bij

Zwarte Haan.
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