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Voorwoord 
 

 

Het is voorjaar. De natuur ontwaakt. Maar ook het coronavirus ontwaakte. Ouders 

zitten met hun kinderen in “sociale isolatie”. Dominee Gremdaat wil troost bieden. 

De Wereld Draait Door komt met troost tv. Hele volksstammen trekken de natuur in 

om “er even uit te zijn”. Ook de natuur troost. De waardering voor de natuur stijgt. 

Het roept wel de vraag op hoe om te gaan met mensen die genieten versus vogels die 

van rust houden.  

Ook ik loop te genieten in mijn plotjes. De havik kekkert, de buizerd jaagt een nijl-

gans van zijn nest, de spechten zijn volop bezig. De boomleeuweriken zijn terug op 

het Groote Zand en het Balloërveld. En ja, zelfs in de Drentse Aa hoor ik af en toe 

een kraanvogel. Maar het grootste voordeel vind ik toch dat tijdens mijn inventarisa-

tieronden de meeste mensen nog op één oor liggen en ik in alle eenzaamheid van de 

zonsopgang kan genieten. Sociale isolatie in optima forma. 

Ook in de sociale isolatie van je huis kun je je onderzoek naar vogels doen, zoals 

Rob Bijlsma met zijn onderzoek naar ei-keerfrequenties bij de zeearend. Hij roept 

dan ook de minder mobiele, of luie, of bejaarde vogelaars op zich nuttig maken door 

met de pen in de hand op internet de beelden van full-time camera’s gericht op nesten 

om te zetten in ei-keer-frequenties. Waarvan akte! 

In de sociale isolatie van je tuin kun je eveneens vogels bestuderen. Ate Dijkstra 

volgde zittend in zijn luie stoel de zangactiviteiten van de zwartkop. Ook dat levert 

weer nieuwe kennis op.  

Toch redden we het niet met die sociale isolatie. Het Flyway onderzoek met behulp 

van gezenderde grutto’s (zie bv https://volg.keningfanegreide.nl/), kanoeten, wulpen, 

roofvogels en ja hoor, ook Drentse scholeksters, onderstreept het belang van moni-

toring en bescherming van soorten in hun hele ecologische leefgebied jaarrond.  

Kennis zou ook moeten leiden naar betere bescherming. In het Fochteloërveen wordt 

(op advies van Herman Feenstra) bij het vinden van een kraanvogelnest een straal 

van 500 meter rond het nest verboden gebied. Ook voor onderzoekers van vogels, 

vlinders en libellen. Niet toevallig de afstand die Rob Bijlsma noemt als minimale 

rustafstand. En als daar een pad voor afgesloten moet worden, het zij zo!  

Voor vogelonderzoekers ligt er nog een wereld te ontdekken, te monitoren en geluk-

kig ook te genieten. Ga aan de slag zou ik zeggen.  
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