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Beschermende vogelbeltonen

Vogelbescherming komt met een nieuwe service: vogelzang als beltoon. ‘Een

nieuwe lente en een nieuw geluid’, schreef Herman Gorter in zijn gedicht ‘Mei’ uit

1889. Het lijkt wel of hij een voorspelling deed over de groeiende markt voor

beltonen voor mobiele telefoontjes.

Paul Steenhuis

Mobilefun is big business:

steeds meer bedrijfjes bieden

vooral op internet mogelijkheden

aan om extra plezier aan je mo-

biele telefoon te beleven. Met

beltonen gebaseerd op muziek

uit de hitparade, met teksten en

plaatjes die je elkaar kan toestu-

ren via hettelefoonbeeldscherm

(logo’s), met imitatoren dieals

een Amerikaanse president je

antwoordapparaattekst inspre-
ken. Beroemde Nederlanders le-

nen ook hun stem voor sommige

gesproken boodschappen. Alles

is op het web te koop, tot de

geïmiteerde stem van wijlen Pim

Fortuyn toe, die bijvoorbeeld ‘At

your service’ roept.

Vooral jongeren tot een jaar of

35 zijn in die mobile fun geïnte-
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Voor de minder hitgevoelige mo-

biele bellers wordt de mogelijk-

heid op mobile fun nu ook ver-

groot. Want, zaterdag 18 mei

2003, begon deVogelbescher-

ming met een nieuweservice. De

zanggeluiden van 45 vogelsoor-

ten kunnen op betrekkelijk een-

voudige manier als beltoonvoor

een mobiele(Nokia) telefoon

worden gedownload vanafhun

website, www. vogelbescher-

ming.nl. Van de € 1,15 die een

beltoon bestellen kost, gaat €

0,15 naareen vogelbescher-

mingsproject.

Natuurgetrouw geluid
Nu zijn er op internet al verschil-

lende vogelbeltonen te bestellen,

Bijvoorbeeld bij KPN, maar die

zijn allemaal van mindere kwali-

teit, volgens Martijn Overbeeke

van deVogelbescherming in

Zeist. ‘Dat komt omdat wij een

betere geluidsleverancier hebben

gevonden’, zegt hij. Het idee

voor deze vogetzang-beltonen
komt uit Finland, het land waar

Nokia vandaan komt, en waar

veel mobiele telefonie-techniek

ontwikkeld wordt. Overbeeke: ‘Er

is een Fin die een technische me-

thode bedacht heeft om vogel-

geluiden zo natuurgetrouw mo-

gelijk via de mobiele telefoon te

laten klinken. Er zijn wel andere

pogingen gedaan, maar dan

klonk het vogelgeluid te veel als

een gewone ringtone, als een

computermelodietje.’

Een Fins bedrijf produceert

sindsdien deze vogelbeltonen.

Het zijn computergestuurde ge-

luiden, gebaseerd op echt in de

natuuropgenomenvogel-

geluiden.
Via de internationalevogelbe-

schermingsorganisatie, Birdüfe,

is de Vogelbescherming Neder-

land in contact gekomen met de

vogelbeltonenproducent. Andere

BirdLife-partners, zoals deBritse

vogelbescherming, zijn al met

groot succes begonnen met het

aanbiedenvan vogelbeltonen,
dievan hetzelfdeFinse bedrijf
komen. De Britse vogelbeltonen

zijn in Nederland niet op de tele-

foon te krijgen, maar wel via de

website te beluisteren (http://

www.rspb.co.uk).

Sommige van dievogelgeluiden

klinken erg geloofwaardig als

mobiel oproepsignaal, zoals de

koolmees, de tjiftjaf en de storm-

meeuw. Maar andere, zoals de

merel en de nachtegaal, klinken

nog wat 'blikkerig'. Met de intro-

ductie van de vogelbeltoon in

Nederland hoopt de Vogel-

bescherming een breder publiek
aan te spreken. En bij te dragen

aan vogelbeschermings-

projecten.

Mussen en vinken

Vogelbescherming heeft zelf een

lijst met 45 vogels samengesteld

die in aanmerking komen voor

de mobiele telefoon. Daar staan

typisch ‘Nederlandse’vogels op,

zoals de kievit en de grutto,

maar ook zangvogels zoals de

zanglijster, de merel en de huis-

mus. ‘Ja, de mus wordt ook tot

de zangvogels gerekend, net als

de vink’, legt Overbeeke uit. ‘Wij

geven cd’s uit met echte zang-

vogelgeluiden, waarbij bioloog

Nico de Haan korte uitleg geeft.
Daar kun je alle bekende zangvo-

gels op horen, zoals verschil-

lendesoorten mussen, vinken,

maar ook kraaien en Vlaamse

gaaien.’

Maar het gekras van zangvogels

als kraaien en gaaien komen

voorlopig niet voor op het bel-

tonenlijstje van de Nederlandse

Vogelbescherming. Wel de krij-

sende geluiden van de ruigpoot-
buizerd en dezeearend, of het

Woody Woodpecker-achtige ge-
luid van de groene specht.
‘Voor een deel bieden wij de-

zelfdevogelgeluiden aan als de

Britse vogelbescherming’, vertelt

Overbeeke. ‘Die zitten standaard

in het pakket dat de Finse vogel-
beltoon producent aanbiedt.’

Maar er zijn natuurlijk ook vogels

die hier min of meer typisch voor

Nederland zijn, en die moeten

speciaal voor Nederland aange-

maakt worden.

Het gaat om zo’n zeven vogels,
die nog niet meteen op de lijst

op de website staan. Het gaat

ondermeer om de wielewaal, be-

kend uit het wandellied ‘Kom

mee naar buiten allemaal, dan

zoeken wij dewiehiehielewaal

[...] Dudeljóho klinkt zijn lied,

dudeljóho klinkt zijn lied,

dudeljóho en anders niet.’

Ook de grote karekiet, het

winterkoninkje en de havik moe-

ten nog speciaal voor Neder-

landsebellers aangemaakt wor-

den. ‘En de koekoek. Het ver-

baasde ons dat die niet in het

standaardaanbod zat. Die is zo

bekend, en z’n zanggeluid wordt

ook al voor ander huiselijk ge-

bruik aangewend, de klok. Zon-

der koekoek vonden we het aan-

bod niet compleet.”

BRON: NRC

resseerd zegt Carla van Lomwel,

woordvoerder van KPN Mobile.

‘Die vinden het cool.’


