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Hoe en wanneer ben je ooit met natuur begonnen? Ben je daarin gesti-
muleerd door jouw omgeving? Was natuurstudie iets individueels of 
eerder een groepsgebeuren? Hoe intens was je met natuur/vogels bezig 
in je jeugd? 
Via een kennis werden mijn ouders lid van de Brugse afdeling van 
De Wielewaal. Ik was toen 9 jaar en ging graag mee op de ‘toch-
ten’. Afdeling Brugge was niet echt een mannenwereld, er gingen 
ook behoorlijk wat vrouwen (en kinderen) mee op stap. Mijn vader 
had een ‘Peterson’ - de meest gebruikte vogelgids in die tijd- en 
ik mocht die lenen. Op mijn tiende verjaardag kreeg ik een eigen 
Peterson. Op aanraden van mijn ouders begon ik mijn waarnemin-
gen op te schrijven in een notaboekje, ook als we op reis gingen. 

Ik heb er een hele stapel van. Toen ik bijna twaalf was hoorde ik 
van een aantal (wat oudere) leden van de Belgische Jeugdbond 
voor Natuurstudie (BJN-later JNM) die wel eens meegingen met de 
Wielewaal, dat er in Brugge ook een jongerenvereniging was voor 
natuurstudie. Je kon lid worden vanaf je twaalfde. Dat was snel 
geklonken. In 1967 was de Brugse BJN-afdeling toch al een vrij 
gemengde groep, met 1/3de meisjes. Soms probeerden jongens 
grapjes met ons uit te halen maar dat viel allemaal wel mee. Ik was 
gewoon met jongens om te gaan, met mijn broer en zijn vrienden. 
Op school zat ik drie jaar als enig meisje tussen een bende pube-
rende jongens in de klas. Doordat ik bij de BJN was, werd natuur-
studie voor mij voornamelijk een groepsgebeuren. Vanaf het begin 

Anny Anselin
Portret van een vrouw in wat een mannenwereld was

Vogels kijken was enkele decennia geleden bijna exclusief weggelegd voor mannen. Vrouwelijke vogelkijksters 

waren vreemde eenden in de bijt. In professionele middens waren vrouwen zelfs zo dun gezaaid dat we maar over 

enkele voorbeelden beschikken. Dit is een ideale gelegenheid om een beeld te schetsen van het wedervaren van 

Anny Anselin. Uiteraard besteden we hier extra aandacht aan de genderverschillen in het wereldje van vogels 

kijken en de ornithologie.

❱ De onderzoeksgroep soortendiversiteit van het INBO in 2002 op teamuitstap in Kalmthout: alle mannetjes vooraan, één wijfje achteraan, maar ze stak wel  
boven iedereen uit… (Foto: INBO)
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tot ik ‘oude sok’ werd (leden moesten eruit als ze 25 jaar werden), 
was ik er heel actief: op excursies, tellingen, op kamp, op con-
gres, in het afdelings- en het hoofdbestuur. Het was toch wel een 
gemengde vereniging, met wel duidelijk minder vrouwen maar ik 
heb dat eigenlijk nooit als iets negatief ervaren. Het was gewoon 
een fantastische tijd.

Was de keuze voor biologie een makkelijke of voor de hand liggende 
keuze voor jou? Vrouwen waren toen wellicht een stuk slechter verte-
genwoordigd op de universiteit dan nu, zowel onder proffen als studen-
ten. Hoe heb je dat ervaren? Kende je nog meisjes of vrouwen die deze 
passie deelden?  
Had je het gevoel je extra te moeten bewijzen?
Al in het begin van mijn BJN-periode dacht ik later biologie te gaan 
studeren. Doorheen de jaren werd dat steeds concreter. Dus de 
keuze was niet moeilijk en ik ging studeren aan de Rijksuniversiteit 
Gent. In 1973 waren professoren en assistenten inderdaad overwe-
gend mannen, maar de biologiestudie was zeer populair bij vrouwen 
en de seks-ratio was ongeveer gelijk. Dus geen mannenwereld hier 
en er viel ook niets te bewijzen. In de licenties -de twee laatste stu-
diejaren- zaten er vooral in de richting Plantkunde naar verhouding 
zelfs veel vrouwelijke studenten. Er waren niet zo veel studenten die 
veldkennis hadden of in veldonderzoek geïnteresseerd waren, zowel 
bij de mannen als bij de vrouwen. Tijdens de veldexcursies en de 
stages waren het wel meestal personen met een BJN-achtergrond 
-een minderheid- die toen ‘scoorden’ en dat waren zowel vrouwen 
als mannen. Biologie studeren kon je ook gekozen hebben omdat 
je geïnteresseerd was in genetica, histologie of taxonomie. Of om 
nadien werk te vinden in het onderwijs. Dus nogal wat studenten 

deden die studies zeker niet met het doel om later ecologisch gere-
lateerd (veld)onderzoek te doen. Bij mij was dat wel zo.

Kan je ons meer vertellen over je studieloopbaan? Wat was het onder-
werp van je eindwerk aan de RUG, en hoe ben je daarna bij een docto-
raat over rietvogels uitgekomen? 
Na de toen 2 jaar kandidatuurstudies kon je voor de twee laatste 
jaren enkel kiezen tussen plantkunde en dierkunde. Ik koos dier-
kunde. Dan kregen we -eindelijk- het vak ecologie. Daarin was ik 
het meest geïnteresseerd. Naast vogels was ik toen ook al meerdere 
jaren met libellen bezig, op mijn eentje, tijdens excursies en ook tij-
dens de jeugdbondkampen. Omdat er in Vlaanderen opvallend wei-
nig recente gegevens waren over het voorkomen van die insecten-
groep, maakte ik een eindwerk over hun verspreiding en ecologie, 
aan het -indertijd genoemde- Laboratorium voor oecologie, zoögeo-
grafie en natuurbehoud geleid door Jan Hublé. Eckhart Kuijken en 
Henri Dumont waren mijn begeleiders. Ik wilde erna ook wel een 
doctoraat maken. Hiervoor kon je toen een onderzoeksbeurs voor 
drie jaar aanvragen bij het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek 
in Nijverheid en Landbouw (IWONL), maar met een onderwerp over 
libellen had je weinig kans. Het moesten nijverheids- of landbouw-
gerelateerde studies zijn, gelukkig soms in bredere zin. Die bredere 
zin kwam er door een ecologisch-avifaunistisch onderzoek van een 
aantal kreken in het Oostvlaamse Meetjesland voor te stellen als 
onderwerp. Een intensief landbouwgebied maar met nog wel een 
aantal waardevolle kreken waarin zowel aspecten van habitatkeuze 
bij rietvogels, onderzoek van watervogels (o.a. begrazingsschade 
door Meerkoeten Fulica atra) en een totale evaluatie van het gebied 
aan bod konden komen. Via BJN-excursies had ik het noordelijk 
Meetjesland leren kennen. Ik kreeg de IWONL-beurs en was in de 
wolken. In het voorjaar verbleef ik tijdens de week meestal in een 
caravan op een -bijna lege- camping in het gebied. Dat was nodig 
want ik woonde in Gent en moest rietvogels inventariseren, zowel ‘s 
morgens heel vroeg als ’s avonds, of soms zelfs ’s nachts. Dat deed ik 
altijd alleen maar ik reed rond op een mannenfiets, in het halfdonker 
dus niet zo duidelijk als vrouw te herkennen. Regelmatig kwam je 
zonderlinge types tegen maar onveilig heb ik me er nooit gevoeld. 
In de winter gebeurden de tellingen meestal met de auto. Mijn doc-
toraat was afgewerkt eind 1985. Toen ik het verdedigde sprong de 
lamp van de diaprojector.

Je professionele carrière begon in de Vlindertuin alvorens je aan de slag 
kon op het KBIN en uiteindelijk op het INBO. Kan je ons vertellen hoe dat 
gelopen is? Wat waren jouw taken bij de Vlindertuin? Sloot dat goed 
aan bij jouw ambities als jonge biologe? 
Na het doctoraat was ik een tijdje werkloos. Veel aanbod was er toen 
niet. Gelukkig kon ik vrij snel voor acht maanden als biologe werken 
in de Tropische Vlindertuin van de Compagnie Du Zoute in Knokke. 
Na een spoedcursus tropische vlinders moest ik vooral de talrijke 
groepen bezoekers rondleiden in een serre met 90% luchtvochtig-
heid en een temperatuur van rond de 30 ° C. Er was een zeer gevari-
eerd aanbod van groepen; jonge geïnteresseerde scholieren, pube-
rende ongeïnteresseerde scholieren, luidruchtige families en zelfs 
eens een groep blinden. Die was niet op voorhand aangemeld (er 
moest altijd gereserveerd worden) maar we losten het op door de 
tropische vlinders en de bloemen te beschrijven. Ook serviceclubs 
kwamen op bezoek. Die mensen wisten alles altijd beter want ze 
waren al overal ter wereld op reis geweest. Dus even op de tanden 
bijten. Als er een overvolle bus toekwam moest ik inspringen in de 
shop die bediend werd door een collega. Dat was altijd een comple-
te overrompeling. Dat eerste jaar waren er zelfs geen toiletten: “Zeg 
maar dat ze bij Moeder Siska moeten gaan” (een pannenkoeken-
huis-cafetaria aan de overkant), was het advies dat we van Leopold 
Lippens kregen. Mijn periode in de Vlindertuin was een interessante 
leerschool, eventjes uit de wetenschappelijke wereld in het ‘echte’ 

❱ Een wolfje in schaapskleertjes. Een jonge Anny met jurkje, popje en witte haar-
band, polsbandje. Anny: "Een foto genomen om op te sturen naar mijn meter. 
De werkelijkheid was anders: liefst in korte broek, kort haar en ravotten met de 
buurjongens. Leerde ik zo mijn ‘mannetje staan’?" (Foto: Lea Leperre)

42-46



44 • INTERVIEW Natuur.oriolus I  85 (2)  I  20-30

leven stappen. Ik kon een nieuw contract krijgen maar weigerde. Die 
acht maanden pendelen van Gent naar Knokke waren wel genoeg 
geweest. Ik had toch wel andere ambities.

Na je korte periode bij de Vlindertuin ben je bij het KBIN beland, hoe ben 
je daar gekomen? En kan je wat meer vertellen over het maakproces van 
de broedvogelatlas, en wat jouw rol precies was. Welke andere projecten 
deed je daar?
Via een kennis hoorde ik dat er op het KBIN-IRSNB misschien wel 
een vacature openkwam om iemand te vervangen die tijdelijk 
naar het buitenland zou gaan. Begin 1987 kon ik aan de slag bij de 
Dienst Evaluation Biologique-Biologische Evaluatie, onder leiding van 
Pierre Devillers, op de elfde verdieping, met als buren de Belgische 
Ringdienst, waarvan Walter Roggeman coördinator was. En met een 
mooi uitzicht op de stad en vooral de beginnende werken voor het 
Europees Parlement, vlakbij. Als federale instelling werd er op het 
KBIN zowel Frans als Nederlands gesproken. Bij Devillers waren al 
mijn collega’s, buiten de secretaresse, Franstalig. Dus werd er Frans 
gesproken, en rapporten in het Frans gemaakt. Telefoneren en ver-
gaderen dito. Gelukkig was mijn Frans redelijk goed. In die tijd waren 
alle departementshoofden in het KBIN-IRSNB mannen, en in veel 
diensten zaten overwegend mannelijke onderzoekers. Het admi-
nistratief personeel bestond vooral uit vrouwen. Met bijna evenveel 
vrouwelijke als mannelijke collega’s was onze dienst geen mannen-
wereld, maar we waren daarin wel de uitzondering. We hadden een 
aantal contracten met het Waals Gewest maar werkten toch vooral 
op projecten van de Europese Commissie (de Direction Générale 
11 waaronder o.a. leefmilieuthema’s vielen). Geen echt onderzoek, 
maar vooral het coördineren en faciliteren van een aantal soortenbe-
schermingsprojecten in EU landen en terugkoppelen naar de hoofd-
verantwoordelijken op de DG11. Dit was interessant werk maar je 
moest wel flexibel en inventief zijn, en talen kennen. Ik coördineerde 
een project rond de bescherming van de Monniksrob en na enige 
inwerking in de materie, kon ik op ‘missie’ naar Italië, Griekenland, 
Spanje en Frankrijk. Veel overleggen met allerlei competente maar 
ook nogal dubieuze figuren, en gelukkig soms toch ‘in het veld’. Zo 
kon ik o.a. op het Griekse eiland Kefalonia van dichtbij de superzeld-
zame Monniksrobben observeren. Later werd het project overgeno-
men door lokale overheden en viel het voor een deel in het water. 
Nadien werkte ik onder andere ook nog mee aan een “Guide de la 
Nature en Europe”, het Corine project en een database van popula-
tiegegevens van broedvogels. Mijn bijdrage tot de Belgische broed-
vogelatlas bestond eigenlijk vooral uit het vertalen van een aantal 
Franse soortteksten naar het Nederlands en het controleren van 
gegevens. Maar dit was slechts een bijrolletje. Toch nam Devillers mij 
mee op als co-auteur. De ‘tijdelijke vervanging’ liep uit in acht jaar 
maar begin 1994 kwam daar een einde aan. De overvloed aan con-
tracten met de EU was toen bijna tot een nulpunt gedaald. Ik heb 
in die KBIN-IRSNB-periode geweldig veel bijgeleerd, veel kunnen rei-
zen, internationale congressen en studiedagen bijgewoond en veel 
interessante mensen leren kennen. Ik kon nu weer naar nieuw werk 
zoeken, misschien eens iets dichter bij huis? 

Na acht jaar bij KBIN ben je aan de slag gegaan bij het INBO. Hoe is de 
switch van KBIN naar INBO gelopen? Welke taken kreeg je op je bord bij 
het INBO en hoe blik je daar op terug? 
In september 1994 kon ik beginnen op het toenmalige Instituut voor 
Natuurbehoud (IN), gelegen in… Kievit, nabij Bokrijk in Limburg. 
Mijn pendeltijd nam gevoelig toe. Het IN was er gehuisvest in een 
deel van een kinderboerderij en lag te midden van het bronsgroen 
eikenhout. Een deel van het personeel zat in de ‘Villa’, de rest -waar-
onder ikzelf- in een grote ruimte boven de koeienstallen. In de 
zomer kwam daar iedere dag de huifkar met belletjes voorbij. Eind 
1995 verhuisden we naar de Kliniekstraat in Anderlecht-Kuregem, 
in een multiculturele buurt nabij het Zuidstation. Het contrast kon 

niet groter zijn. Ieder jaar passeerde de aardbeiventer: “Achetez nos 
fraises des bois!”. Eind 2017 was het ook in de Kliniekstraat gedaan, 
en kregen we twee verdiepingen in de toren van het Vlaams 
Administratief Centrum Herman Teirlinck, aan het kanaal vlakbij het 
Tour & Taxi-gebouw. Een voor mij eerder onaantrekkelijk verblijf in 
deze eenheidsworst. Na de fusie van IN en het IBW (Instituut voor 
Bosonderzoek en Wildbeheer), werden we al snel INBO (Instituut voor 
Natuur-en Bosonderzoek) en alhoewel er veel veranderd is, was dit 
lange tijd wél een voorbeeld van een extreme mannenwereld. In ons 
onderzoeksteam was ik bijna steeds de enige vrouw en een aantal 
groepen bestonden enkel uit mannen. Maar ik was gewoon om mijn 
mannetje te staan en weerom: geen problemen hiermee. Mijn eerste 
taak -voorlopig met een contract van één jaar- was een aanvullende 
en definitieve afbakening maken van de zogenoemde ‘habitatricht-
lijngebieden’ in het kader van de Europese habitatrichtlijn; waarvan 
al een basis gelegd was. Daarna werd ik betrokken bij monitoring-
projecten van de Schelde. Nadien vnl. met het coördineren en de 
verdere ontwikkeling van het project Bijzondere Broedvogels (BBV) 
en een project over de Canadese Gans Branta canadensis (deels 
ook in mijn vrije tijd). Ik was verder verantwoordelijk voor een aan-
tal adviezen en rapporteringen die opgelegd werden in het kader 
van de Europese Vogelrichtlijn en later, door Natura 2000, voor de 
instandhoudingsdoelstellingen van de broedvogels. Ik was ook één 
van de drijvende krachten achter de Vlaamse Broedvogelatlas (2000-
2002). Vanaf 2011 begon ik met een onderzoek naar de ecologie van 
de Bruine Kiekendief Circus aeruginosus.

Kan je kort vertellen hoe dat project rond de Bruine Kiekendief tot stand 
is gekomen en wat de belangrijkste uitkomsten zijn tot dusver?
Vanaf 2011 deed ik onderzoek naar de ecologie van de Bruine 
Kiekendief in de Vlaamse en Zeelandse poldergebieden. Later kwam 
daar Noord-Frankrijk bij. Hiervoor bestudeerden we zowel habitat-

❱ Vleugelkleurmerken aanbrengen aan jonge vogels om hun dispersie te volgen. 
Ondertussen werden er al meer dan 900 jonge vogels gewingtagd. Ringen en tag-
gen gebeurt steeds in samenwerking met lokale ringers. (Foto: Filiep T’Jollyn)

42-46



Natuur.oriolus  I  85 (2)  I  20-30 INTERVIEW • 45

keuze op verschillende ruimtelijke schalen, de dispersie van jongen 
en adulten, en de populatieaantallen van de soort. Dit gebeurde in 
het kader van de Natura 2000 Instandhoudingsdoelstellingen. De 
Bruine Kiekendief deed het als soort van de Bijlage I toen al een tijdje 
niet meer zo goed. Het project verliep i.s.m. zowel wetenschappe-
lijke instellingen, vogelwerkgroepen -al dan niet van Natuurpunt 
Studie, Natuurwerkgroep De Kerkuil, Werkgroep Roofvogels Zeeland, 
Groupe Ornithologique du Nord-Pas de Calais, lokale landbouwers en 
de Regionale Landschappen. Vleugelkleurmerken waren nog nooit 
gebruikt in België, dus werd de toepassing ervan bij nestjongen van 
de Bruine Kiekendief een primeur. Op volwassen vogels bevestigden 
we zendertjes (met UvA-bits loggers) om hun landschapsgebruik in 
deze (meestal intensieve) landbouwgebieden te weten te komen. 
Voor dit laatste kregen we de zeer gewaardeerde ondersteuning van 
de Universiteit van Amsterdam en vooral van de Groningse Stichting 
Grauwe Kiekendief (nu Werkgroep Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum 
Akkervogels) die hier een veel ervaring in had en ons in raad en 
daad bijstond. We werden ook financieel gesteund via het Europese 
LifeWatch project. Het dispersieonderzoek leerde ons dat er veel 
variatie is tussen individuen. Sommige gaan ver van hun geboor-
teplaats broeden (tot 200 km), andere op slechts enkele kilometers. 
Jongen uit hetzelfde nest disperseren soms helemaal anders. Maar 
ook onder de volwassen vogels zijn er grote verschillen. De gegevens 
van het zenderonderzoek tonen duidelijk aan dat een aantal teelten 
en landschapselementen worden geprefeerd als jachtgebieden. Ook 
die van de migratie en overwinteringsgebieden geven interessante 
resultaten. Die gegevens worden momenteel nog verder uitgewerkt 
in wetenschappelijke publicaties en er zit zeker nog meer in voor 
de toekomst. De Vlaamse populatie is gelukkig toegenomen maar 
het ziet er naar uit dat veel vogels die in het vroege voorjaar mis-

lukken (in raaigras of riet) nadien in wintertarwe een tweede poging 
doen. Die ontsnappen dikwijls aan de aandacht wat een goede 
populatieschatting bemoeilijkt. Nestbescherming is noodzakelijk 
en dus ook correcte afspraken en een goede verstandhouding met 
landbouwers. Dit loopt dankzij de samenwerking met de Regionale 
Landschappen de laatste jaren alsmaar beter. En toch is er hiervoor 
nog steeds geen goede structurele oplossing. De kiekendievenperi-
ode was zeker de moeite waard, een vogelsoort echt leren kennen 
is altijd boeiend en met veel diverse mensen kunnen samenwerken 
is bijzonder verrijkend, in het bijzonder met enkele gouden naaste 
medewerkers! Erg jammer dat dit project op het INBO niet (gedeel-
telijk) door iemand kon worden verdergezet.
In oktober 2018 ging ik op pensioen, na 25 jaar en één maand 
bij de Vlaamse Overheid en ‘onder’ de directie van resp. Eckhart 
Kuijken, Jos Van Slycken, Jurgen Tack en Maurice Hoffmann. 
Vier mannen, jawel. 

Hoe ben je terecht gekomen bij de EBCC, welke functies had je daarin en 
hoe zag je de ontwikkeling van deze organisatie evolueren, en de toe-
komst ervan? Had je vanuit internationale ervaring het idee dat andere 
landen verder staan wat betreft vrouwelijk leiderschap in de ornitholo-
gie?
In 1989 was er een bijeenkomst van een internationale groep die 
rond broedvogelmonitoring werkte (IBCC) en een rond de coördina-
tie van een Europese broedvogelatlas (EOAC). Daar ging ik naartoe, 
in het toen nog zeer Oosteuropese Praag. Die hadden toen elk een 
zeer beperkt bestuur: een voorzitter en een secretaris voor West- en 
Oost-Europa. De plaats voor de Westeuropese kwam vrij en ik gaf 
mij meteen op, want die organisaties interesseerden me sterk. Zo 
kwam en bleef ik erbij. De belangrijkste taak was toen het organise-

❱ “Ik had een welgevulde ‘carrière’ als bestuurslid bij de European Bird Census Council, waar ik o.a. instond voor de redactie van het tijdschrift Bird Census News. Na 25 
jaargangen, van 1993 tot en 2018, was het tijd voor een nieuwe editor. Binnen mijn functies op het INBO kon ik wel tijd besteden aan het redactiewerk, maar uiteindelijk 
deed ik dit bijna voor de helft in mijn vrije tijd.” (Foto: Luc vanhercke)
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ren van de fusie van beide groepen, met het samenstellen van een 
uitgebreider bestuur, het opstellen van de statuten én het zoeken 
van twee delegates per land. Kortom, een echte ‘association’. Werk 
voor de boeg voor de secretaresse die de delegates moest zoeken. 
In die periode leerde ik snel de belangrijkste ornithologische ver-
enigingen en hun activiteiten kennen. Corresponderen ging via 
brieven, fax en telefoon. Dus veel schrijfwerk en nog meer geduld. 
In 1992, tijdens een congres in het Nederlandse Noordwijkerhout, 
ontstond door de fusie de EBCC, European Bird Census Council. 
Daarin ben ik bestuurslid gebleven tot april 2019, toen ik er na 27 
jaar uit stapte tijdens het congres in Evora in Portugal. Ik was eerst 
zes jaar secretaresse (contact houden met de delegates), dan vele 
jaren penningmeester (niemand wou dit overnemen) en vanaf 1993 
redacteur van het tijdschrift ‘Bird Census News’, de laatste jaren 
gebeurde dit samen met een redactieteam van 3 extra personen. 
Het bestuur vergaderde twee keer per jaar ergens in Europa, op 
plaatsen waar ik anders allicht nooit zou gekomen zijn. EBCC groei-
de gestadig met partnerships op verschillende niveaus en eigen 
projecten, de afwerking van de eerste Europese Atlas (1997), het 
Europese Broedvogelmonitoringsproject, het European Bird Portal, 
en momenteel ook het tweede Europese Broedvogelatlasproject, 
EBBA2 en een wetenschappelijke onderzoeksgroep. Een fantasti-
sche evolutie met even fantastische mensen, onder het voorzitter-
schap van resp. Jeremy Greenwood, David Gibson, Richard Gregory 
en Ruud Foppen. Ja, weer vier mannen. Binnen het bestuur was ik in 
de beginperiode de enige vrouw maar de laatste tien jaar is dat ver-
beterd. Ook kwamen er nogal wat vrouwelijke nationale delegates 
bij, en op congressen nam ook het aantal vrouwelijke spreeksters 
toe. Dat is zeker een positieve evolutie. 

Waar ben je als je terugblikt op je lange carrière in de natuursector en 
het vogelonderzoek het meest fier op of wat geeft je het meeste voldoe-
ning nu? En wat had je graag anders zien lopen?
Ik ben wel trots dat er een Vlaamse Broedvogelatlas is gekomen, dat 
koste als voorzitter van de stuurgroep (verenigingen, ANB en provin-
cies) veel voorbereiding en coördinatie tijdens het project, maar we 
hadden een goede kandidaat als hoofdverantwoordelijke gekozen 
(Glenn Vermeersch) en we konden rekenen op honderden vrijwillige 
vogelkijkers. Samen met mede-editor Koen Devos vormden we een 
hecht team en het uitschrijven van het boek was een zeer boeien-
de periode. Toen het af was gingen we op visite bij de minister van 
leefmilieu, Kris Peeters, ik presenteerde hem de atlas op een bord, 
en kreeg een kusje… Hij beloofde toen dat Vlaanderen de regio zou 

worden met de grootste biodiversiteit. Het onderzoeksproject van 
de Bruine Kiekendief volledig uit de grond stampen was denk ik ook 
een mooie verwezenlijking die goede resultaten heeft opgeleverd. 
Jammer dat het niet voortgezet kan worden. Lange termijnonder-
zoek naar langlevende vogelsoorten is zeer belangrijk maar krijgt 
in deze ‘snel-snel-resultaat’-wereld helaas steeds minder kansen. 
Daarnaast ben ik heel blij dat ik de stap genomen heb naar de EBCC, 
waar ik veel geleerd heb over internationale thema’s en met fan-
tastische mensen heb mogen samenwerken. Al was het dikwijls op 
afstand. Dat was zeer verrijkend.

We zijn erg benieuwd hoe jij de evolutie naar grotere vertegenwoordi-
ging van vrouwen in de Vlaamse natuursector, het onderzoek en vrijwil-
ligerswerk hebt ervaren, en verder ziet evolueren. Zijn er volgens jouw 
onnodige hindernissen waar vrouwen op afknappen? De aanleiding 
voor dit nummer was de groeiende populariteit van vogels kijken bij 
vrouwen. Welke boodschap zou je vanuit je jarenlange ervaring in de 
Vlaamse en Europese ornithologie kunnen meegeven aan de nieuwe 
generatie biologen/ornithologen?
Er is zeker een toename, enerzijds doordat de tijden zijn veranderd 
en vrouwen toch weer meer ‘gewaardeerd’ worden om hun kennis 
en ervaring of ‘as such’, maar misschien ook wel door de druk van de 
quota’s die raden en besturen verplichten om meer vrouwen in hun 
rangen op te nemen. Dit is een goede zaak maar het mag ook niet 
geforceerd worden. Wat mij betreft, liever een goede mannelijke 
kandidaat dan een vrouw die er een beetje ‘tegen haar goesting’ in 
moet gaan zitten. Mijn boodschap is simpel: doe wat je graag doet 
en laat je vooral niet doen. Wat mij betreft is een gemengde groep 
beter dan een mannen- of vrouwenclubje. Ik ben wel benieuwd naar 
de ervaringen van de Duifkes.

Als mensen met pensioen gaan hopen ze vaak dingen te kunnen doen 
die ze graag doen en vooral die zaken waar ze daarvoor niet de kans 
toe kregen. Is dat bij jou ook zo? Spelen vogels nog steeds een rol in je 
leven?
Nu ik op pensioen ben ga ik nog een beetje meer reizen, genieten 
en laten meegenieten van ons huisje in de Spaanse Pyreneeën, een 
aantal artikels schrijven, mijn metershoge nog te lezen boekstapel 
verder doorploegen. Zeker ook nog met vogels bezig zijn, maar ook 
met libellen en enkele andere groepen. Voorlopig blijf ik als vrijwil-
liger in de redactie van Bird Census News actief en blijf ik het kleur-
merkproject van de Bruine Kiekendief coördineren. Tot ik 80 word. 
Daarna zien we wel.
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