
m ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmo
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in volupta
velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaeca
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id
aborum. At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus q
blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores
quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, simili
sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et doloru
fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libe
tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo 
minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assu-
menda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et a
officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates 
repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic
tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias
consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat. Lorem ipsu
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incid
dunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo con
quat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
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Interview
Zoals de ouden zongen

Dat Folkert de Boer (34) van vogels zou gaan houden, kon je voorspellen. 
Vader Juun - actief lid VWG - nam de kleine Folkert tijdens vakanties vaak 
mee als hij ging vogelen. De Boer junior vond het wel leuk en interessant 
maar daar bleef het bij. Tot hij tijdens zijn studie een vogeltje zag dat hij 
niet kon thuisbrengen. Folkert: “Het kon een tjiftjaf zijn of een fitis, dat 
verschil kende ik niet. Na lang puzzelen bleek het volgens de vogelgids een 
overwinterende tjiftjaf. Deze kleine onopvallende vogel heeft er voor ge-
zorgd dat ik definitief voor de vogels ben gevallen.”

“Ik heb Cognitieve Kunstmatige Intel-
ligentie (CKI zie kader) gestudeerd. Een 
hele leuke en brede studie, maar de 
biologie bleef trekken. Binnen de stu-
die Kunstmatige Intelligentie heb je een 
stroming die zich baseert op de biologie 
en zo switchte ik naar de theoretische 
biologie. Ik ben gepromoveerd op het 
gebruik van computersimulaties om 
biologische processen te begrijpen. Toch 
was dit niet de “echte” biologie die ik wil-
de. Ik wilde meer de natuur in. Het zaad-
je dat ooit werd gezaaid door het vogels 
kijken van mijn vader was ontkiemd. Ik 
heb de knop omgezet en ben uit de fun-
damentele wetenschap gestapt.”

Folkert deed een half jaar vrijwilligers-
werk en dolfijnenonderzoek in Bulgarije. 
Door de Bulgaarse manier van werken, 
werden er weinig dolfijnen gezien.

Vervolgens naar de andere kant van 
de Zwarte Zee, naar Batumi in Geor-
gië waar elk jaar de roofvogels - vooral 
wespendieven - worden geteld op hun 
reis van hun broedgebieden naar Afri-
ka om te overwinteren en weer terug. 
Folkert: “Daar viel voor mij het kwartje. 
Batumi Raptor Count is gestart als mo-
nitoringproject maar daar bleef het niet 
bij. Door de intensieve jacht was het be-
langrijk om iets te bedenken om bij de 
bevolking een omslag te bewerkstelli-
gen. Door ecotoerisme te stimuleren 
verdienen de bewoners wat bij en zien ze 
welke rijkdom ze in huis hebben. Iets dat 

zo bijzonder is, dat het beschermd moet 
worden in plaats van beschoten. BRC 
heeft lespakketten voor de kinderen 
ontwikkeld en we onderzoeken hoe we 
de jacht kunnen tegengaan. We vechten 
niet tegen de jagers, zoals op Malta ge-
beurt, maar willen juist door samenwer-
ken proberen een stap verder te komen. 
Bijvoorbeeld: in Georgië heb je jagers en 
valkeniers. De valkeniers vangen grauwe 
klauwieren om sperwers te vangen, die 
worden getraind om op kwartels te ja-
gen. Die valkeniers staan midden in de 
gemeenschap, dus we proberen ze lang-
zaam ‘om te turnen’. Afgelopen jaar heb-
ben we deze bazieri leren ringen. Ze zijn 
super enthousiast geworden en de men-
sen die we hebben opgeleid keren zich 
nu ook actiever tegen de jacht. Dus we 
hebben een kleine winst behaald maar er 
is nog een lange weg te gaan”.

Tussen het vogelen en losse baantjes 
door bleef Folkert vasthouden aan zijn 
droombaan: ‘werken in de natuur en met 
vogels’. Toen kwam de vacature voor 
een programmeur bij waarneming.nl. 
Een plek waar techniek, vogels en natuur 
samen kwamen.

“Ik werk er nu sinds anderhalf jaar 3½ 
dag per week. Zo houd ik tijd over om 
nog van alles voor Batumi Raptor Count 
te kunnen doen. En voor de vogelwerk-
groep natuurlijk. Eén van mijn klussen 
is het coördineren van het digitaliseren 
van het archief van de Vogelwerkgroep. 

Alle gegevens liggen in de GNR-schuur 
en verder verspreid bij mensen thuis. 
Met een aantal vrijwilligers moeten we 
meer dan 50.000 kaartjes met gege-
vens doorspitten. We zijn nu over de 
helft. Alle gegevens worden ingevoerd 
in waarneming.nl . Het is monnikenwerk 
dat we liefst alleen in de wintermaanden 
doen als er weinig te vogelen valt. Mijn 
taak is om alle vrijwilligers te coördine-
ren. Ik had gehoopt dat het binnen een 
jaar klaar zou zijn, maar er is net weer 
een nieuwe kast gevonden met waarne-
mingen op een vergeten zolder..”

Klopt het dat vogelaars doorgaans 
niet piepjong zijn? 
“Je ziet bij de roofvogelwerkgroep op-
vallend veel niet zo piepjonge vrouwen 
die lid zijn. Bij de vogelwerkgroepen zijn 
de mannen op leeftijd in de meerderheid 
maar hier is ook een hele jonge enthou-
siaste groep: de vogelringers. De vogel-
werkgroep is een prettige plek. Er ge-
beurt veel en vogelaars zijn mensen met 
passie: leuk maar ook onwijs eigenwijs. 
Ik werk als ringer en dat is helemaal een 
apart slag. 
Het kan er in de ringkeet hard aan toe-
gaan op zondagochtend om vijf uur. 
Ik vind het heel mooi als mensen er zo 
vol voor gaan en met elkaar heb je altijd 
iets om over te praten. De een is kleine 
bruine vogeltjesspecialist en de andere 
vindt het fantastisch om het hele najaar 
als trekteller omhoog te kijken, weer een 
volgende is druk met nestkasten, of met 
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vogels ringen. Ik snap soms niet hoe ze 
het in hun leven geperst krijgen in een 
etmaal van 24 uur!”

Folkert werkte onlangs mee in een uit-
zending van het Klokhuis over roof-
vogels, maar zijn “debuut was in het 
TV-programma ‘In de ban van de Con-
dor”. Een van de doelen was dat het 
programma zou bijgedragen aan de 
beeldvorming dat er ook jonge leuke lui 
bezig zijn met vogelen en dat je ook geen 
superspecialist hoeft te zijn om vogels 
te observeren en van ze te houden. De 
makers waren getipt dat er in Batumi in 
Georgië een club actief was waar ze con-
tact mee moesten opnemen. Folkert’s 
taak werd het om in de jury te zitten.

“Het waren twee verschillende werel-
den die elkaar ontmoetten. Het was 

hollen of stilstaan: een interessante en 
hectische tijd. Alleen heel jammer dat 
er uiteindelijk minder aandacht voor de 
vogels was dan voor het drama tussen 
de deelnemers. Zo hadden we tijdens 
de opname een nieuwe soort voor Ge-
orgië gevangen: een Raddes boszan-
ger (Phylloscopus schwarzi) een kleine 
bruine zangvogel met een opvallende, 
lichte wenkbrauwstreep, een donkere 
oogstreep en dikke gele pootjes. Die was 
nog nooit in Georgië gezien of gehoord. 
Alle vogelaars gingen door het lint, maar 
de filmploeg reageerde met: ‘wat ge-
beurt hier? Zo’n klein bruin saai vogel-
tje’. Uiteindelijk zijn alleen zijn cloaca en 
opgestoken pootjes in beeld geweest. “

“Bij mijn “coming-out” als vogelaar 
keken mijn vrienden wel wat vreemd 
op, maar door mijn enthousiasme en  

het gevraagd - en ongevraagd - vertel-
len over de vogels die ik zie, heb ik ook 
weer mensen over de streep getrokken 
die daardoor naar vogels zijn gaan kijken. 
Wat je niet kent dat hoor je niet. Neem 
de tjiftjaf; als je dat geluid eenmaal hebt 
herkend en geregistreerd in het hoofd 
dan hoor je zomers alleen nog maar tjift-
jaffen. Gierzwaluwen precies hetzelfde, 
je weet niet dat ze er zijn als je ze nooit 
gezien en gehoord hebt, zelfs niet als 
ze onder jouw dakpannen wonen. Geef 
mensen een verrekijker en ze weten niet 
wat ze zien. Ik noem het de kers op de 
taart. Zelfs als mensen denken ‘daar heb 
je hem weer met die vogels’, dan komen 
ze vaak na een tijdje langs omdat ze een 
hele grote roofvogel hebben gezien en 
benieuwd zijn welke soort het is. Ieder-
een hoopt/denkt het een hele bijzonde-
re vogel is en zijn aanvankelijk teleurge-

De normaal gesproken schuwe wespendief komt hier met wel duizend ex. per uur over. De lange hals, in vergelijking met andere roofvogels, is wel een kenmerk van 
de wespendief foto: Folkert de Boer
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steld als het weer een buizerd is, maar je 
ziet dat ze het toch steeds leuker gaan 
vinden, en op vogels blijven letten. Dus 
uiteindelijk heb je dan toch weer iemand 
anders naar zijn of haar omgeving laten 
kijken en een zieltje voor de vogels ge-
wonnen.

Folkert droomt er van om samen met 
zijn gezin en dat van vriend en vogel-
ringer Floris Molenbeek, een eigen huis 
te bouwen in de polder. “Dat huis moet 
helemaal zelfvoorzienend zijn: geen gas, 
geen riolering, zelf opwekken van warm 
water, dat lijkt me helemaal prachtig. En 
veel ruimte er omheen voor de vogels. 
Kijken of het lukt. We hebben net een 
kleine de Boer en moeten het doen met 
mijn salaris en dat is geen vetpot. Maar 
je moet je dromen koesteren.”

CKI
Cognitieve Kunstmatige Intelligentie 
is een relatief nieuw vakgebied. Het 
is ontstaan na de uitvinding van de 
computer, rond 1950. Specialisten 
uit heel verschillende richtingen zo-
als informatici, psychologen, taal-
kundigen, logici, kennis-theoretici 
en biologen verdiepen zich in (men-
selijke) intelligentie en het denken, 
elk vanuit hun eigen invalshoek. Bin-
nen de opleiding worden de kennis 
en methoden uit de verschillende 
vakgebieden gecombineerd, om zo 
steeds meer te begrijpen van kunst-
matige intelligentie. Dit vakgebied is 
van belang om computers tot zinvol-
le “kennis-, taal- en redeneer-hulp-
middelen” te maken.

Batumi Raptor Count
Batumi ligt in Georgië, aan de oost-
kust van de Zwarte Zee. Elk najaar 
passeren hier meer dan een miljoen 
roofvogels waaronder wespendie-
ven, steppebuizerden, zwarte wou-
wen, steppe- en grauwe kiekendieven 
en diverse soorten arenden op weg 
van Europa en Azië naar Afrika en 
het Midden Oosten. Een waanzinnig 
spektakel wat menig vogelaar niet 
onberoerd laat. De afgelopen jaren 
hebben hier honderden vrijwilligers 
duizenden uren doorgebracht om die 
roofvogeltrek in kaart te brengen. 
Hierdoor kunnen populatietrends 
en broedsucces worden achterhaald. 
Een bedreiging voor de populatie 
vormt de jacht: elk jaar worden op 
dit stuk alleen al meer dan 1% van 
vogels uit de lucht geschoten.
Zie www.batumiraptorcount.org
voor meer informatie over dit in-
drukwekkende project 

Foto: team ‘in de ban van de condor’
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