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PERSBERICHT
Google.org en Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen lanceren
XperiBIRD.be: interactief onderzoek naar vogels dat computerwetenschappen bij
jongeren promoot
Brussel, 20 september 2016 - Vandaag verlaat XperiBIRD.be haar nest. Dit educatieve project, uniek
en ongezien in België, zal leerlingen van 10 tot 14 jaar gratis een kit bezorgen met een vogelkastje, een
kleine, modulaire computer en een camera. Doel is het verzamelen van wetenschappelijke gegevens
over vogels en deze delen in een interactieve en collectieve omgeving. XperiBIRD.be maakt jongeren
zo warm voor computerwetenschappen en STEM-onderwijs (Science, Technology, Engineering &
Mathematics).
XperiBIRD.be wordt met de steun van Google.org, de filantropische tak van Google, toegevoegd aan XperiLAB.be. Deze educatieve bus trekt door het land om computerwetenschappen op een leuke en inspirerende
manier naar scholen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië te brengen en is een initiatief van het Koninklijk
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in samenwerking met Solvay. Ook Europese scholen kunnen
zich hiervoor aanmelden.
XperiBIRD.be laat leerlingen en leerkrachten toe om zich te verdiepen in de mogelijkheden van programmeren. Met behulp van de kleine modulaire computer Raspberry Pi, ontwikkeld om meer mensen toegang
te geven tot technologie, worden leerlingen aangemoedigd om een mini-computer te bouwen waarmee zij
vogelnesten kunnen monitoren via een infraroodcamera. Daarbij verzamelen ze gegevens over hoe vogels
nesten bouwen, hun broedtijd, het uitkomen van de eieren en wanneer ze het nest verlaten. De leerlingen
zullen hun foto’s, video’s, ervaringen en vragen kunnen delen op een centrale XperiBIRD.be website. De data
wordt nadien verwerkt én opgenomen in een nationaal wetenschappelijk onderzoek naar vogels in België.
Matt Brittin, President Google Europe is verheugd over dit project: “Wij steunen dit project ten volle met
een beurs van 673.000 euro. Computerwetenschappen en STEM-vakken worden steeds belangrijker in ons
onderwijssysteem. Het aantal technologie-gerelateerde jobs blijft groeien maar deze banen worden moeilijk ingevuld. Dit project maakt programmeren minder abstract voor jongeren en is educatief, inspirerend en
vooral leuk. Ideaal om digitale vaardigheden te ontwikkelen en de interesse te wekken van toekomstige wetenschappers en leraren.”
Camille Pisani, Algemeen Directeur van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, vult
aan: “Wij zijn erg blij met deze uitbreiding van XperiLAB.be. Jaarlijks reist deze bus langs honderden scholen in België om jongeren de mogelijkheid te geven zelf te experimenteren en op een speelse manier de
wetenschappelijke methode te ontdekken. XperiBIRD.be verbindt de kracht en diverse mogelijkheden van
computers en programmeren met observatie van de natuur. Elke klas zal materiaal krijgen om zelf aan de slag
te gaan met een eigen vogelnestje en een Raspberry Pi computer om vogels te monitoren.”
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Marianne Thyssen, Europees commissaris voor Werk, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit:
«Iedereen moet een kans krijgen om digitale vaardigheden te leren, dit staat centraal in de nieuwe Europese
Agenda voor vaardigheden. Projecten zoals «Google Digital Skills» zorgen ervoor dat kinderen plezier beleven aan het leren van skills en niet alleen nieuwe technologie leren gebruiken maar ook creëren. »

PRAKTISCHE INFORMATIE
Persconferentie

Dinsdag 20 september | 10u30
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen | Vautierstraat 29 | 1000 Brussel
RSVP: ysiebens@naturalsciences.be / dboland@naturalsciences.be / msallaets@google.com

OVER HET KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN
Het onderzoeksinstituut telt meer dan 250 wetenschappers en wetenschappelijke medewerkers. Samen
omvatten ze een breed scala aan disciplines, van biologie tot geologie, oceanografie tot taxonomie, paleontologie en ecologie. Ze voeren hun onderzoek vaak uit met behulp van de uitgebreide collectie die bijna 37
miljoen exemplaren bevatten. Ze brengen hun wetenschappelijke expertise tot bij nationale en internationale
beleidsmakers. En ze publiceren op regelmatige wetenschappelijke artikels en rapporten.
Voor het grote publiek is het Museum voor Natuurwetenschappen het zichtbare onderdeel van het Koninklijk
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), met permanente galerijen, tijdelijke tentoonstellingen,
educatieve ateliers en andere publieke ruimten en is de jaarlijkse gastheer van bijna 300.000 bezoekers,
waarvan ongeveer 30% schoolgroepen. Het KBIN neemt een voortrekkersrol in de promotie en verspreiding
van de cultuur van wetenschappen, binnen de eigen muren maar ook daarbuiten, namelijk door reizende
tentoonstellingen en animaties.

OVER GOOGLE.ORG
Google.org ondersteunt innovatieve organisaties over heel de wereld die gebruik maken van technologie om
uitdagingen aan te gaan en problemen op te lossen zoals het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs
in opkomende landen, het vergroten van economische kansen voor kansarme bevolkingsgroepen en het
reageren op humanitaire crises. Dankzij programma’s als de Google Impact Challenge, het toekennen van
$ 100 miljoen per jaar aan strategische giften en het mobiliseren van meer dan 200.000 jaarlijkse uren van
Google-medewerkers aan vrijwilligerswerk, ondersteunt Google.org de ontwikkeling en de schaalvergroting
van ideeën met een maatschappelijke impact.
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PERSCONTACTEN (NIET VOOR PUBLICATIE)
Yannick Siebens (NL) / Donatienne Boland (FR) - persverantwoordelijken Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen
T +32 (0)2 627 43 77 / +32 (0)2 627 41 21
ysiebens@naturalsciences.be / dboland@naturalsciences.be
Michiel Sallaets - Communications Manager Google Benelux
M +32 (0)486 656 455
msallaets@google.com

WAT IS XPERIBIRD.BE?
Observatie van de natuur: een netwerk van leerlingen dat het nestelen van mezen
in heel België in het oog houdt
Een koppel mezen, lente, een nestkastje, een observatiecamera gecontroleerd door een nano-computer,
leerlingen die van natuur en wetenschap houden, een website die de observaties deelt… worden op den duur
honderden koppels mezen, duizenden foto’s en video’s, vragen, antwoorden, nog meer vragen. Een nieuw
sociaal netwerk wordt geboren!
Het educatief project XperiBIRD.be staat voor een netwerk waarmee we overal in België nestelende
mezen kunnen observeren. Dit project wil leerlingen vertrouwd maken met technieken waarmee ze via
internet gegevens verzamelen en versturen.
XperiBIRD.be is een nieuw initiatief dat het STEM-onderwijs (Science, Technology, Engineering & Mathematics) een flink duwtje in de rug geeft. Dit unieke project, enig in zijn genre, moedigt jonge mensen van
10 tot 14 jaar uit Europese en Belgische scholen aan om deel te nemen aan een boeiend wetenschappelijk
experiment.
XperiBIRD.be voorziet jongeren gratis van innovatieve tools om wetenschappelijke data rond het gedrag
van vogels te verzamelen én te delen. XperiBIRD is educatief, inspirerend en vooral leuk: ideaal om digitale
vaardigheden te ontwikkelen en de interesse te wekken van toekomstige wetenschappers en leraars.
Klimaatwijziging, verstedelijking, vervuiling . helaas wordt de biodiversiteit vandaag langs alle kanten belaagd.
Als we de planten en dieren rondom ons willen beschermen, hebben we wetenschap en onderzoekers nodig.
Want door een soort te onderzoeken en zijn gedrag en gewoontes te kennen, kunnen we vaststellen
op welke manier ze bedreigd wordt en hoe we ze beter kunnen beschermen. Voor een betrouwbaar onderzoek hebben wetenschappers zoveel mogelijk informatie nodig en wij kunnen hen hierbij helpen.
Met de inzet van burgers kunnen wetenschappers veel meer gegevens inzamelen, dan wanneer ze alleen
moeten werken. Daarom doen we mee!
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Met XperiBIRD.be gebruiken we bovendien de nieuwste technieken om de biodiversiteit te ondersteunen!
De miniatuurcamera in het nestkastje wordt gestuurd door een singleboardcomputer, “Raspberry Pi”, die je
volledig kunt programmeren: elke beweging in het nest opnemen, op aanvraag foto’s nemen. Met deze technologie komen we midden in de “huiselijke kring” van de mezen zonder ze te storen. We kunnen dus ongehinderd observeren, tellen, gegevens verzamelen .
Wat is het uiteindelijke doel van dit project? We willen leerlingen, burgers, rechtstreeks betrekken bij de
bescherming van de biodiversiteit in onze dagelijkse omgeving! En laten inzien dat de nabije natuur buitengewoon rijk en ongelooflijk boeiend is!
Observeren om te kunnen beschermen. Het doel is beter te begrijpen hoe de mezen – die zich over heel
België nestelen – zich aanpassen aan een wereld die ongezien snel en ingrijpend verandert: steeds minder
natuurlijke gebieden, snel toenemende verstedelijking, nieuwe verontreinigende stoffen, klimaatverandering.
Hoe kunnen mezen, die tussen tien en twintig gram wegen, hun jongen grootbrengen in zulke omstandigheden? Bovendien dan nog in onze tuinen, parken, zelfs op speelplaatsen van scholen!
«In groep werken is efficiënter: je kunt informatie uitwisselen, ervaringen delen en veel, héél veel data verzamelen. Die berg gegevens maakt de analyses betrouwbaarder. En dan is er de ervaring en de opleiding.
XperiBIRD.be geeft tips aan deelnemende scholieren waar ze het nestkastje met camera best installeren, hoe
ze de beelden van de mezen moeten registreren, van het bouwen van het nest tot het uitvliegen van de jongen.
Daarna gaan ze zich met het netwerk van waarnemers verbinden, de interessantste sequenties van de video
uploaden, bijdragen van anderen becommentariëren, de tabellen met gegevens aanvullen (data waarop de
eieren uitkwamen, aantal eieren, berekenen van de gemiddelden, vergelijken, analyseren, …) Nestelen de
mezen in Meetkerke vroeger dan in Bolland? Leggen ze meer eieren in Brasschaat dan in Durnal? Observeer,
associeer, en beschrijf!» - Didier Vangeluwe, ornitholoog van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en wetenschapper van XperiBIRD.be.
Als Google.org en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen samen een concreet
project uitwerken, breng je een reuzennetwerk van burgerwetenschappers samen met specialisten in biodiversiteit en educatie.

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?
Een jaar geleden kwamen twee grote «instituten» met een verschillende achtergrond mekaar tegen. Google.
org en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Door hun competenties en middelen te
bundelen hebben ze samen een uniek project gerealiseerd, waarmee ze baanbrekend zijn in het observeren
en het verzamelen van gegevens voor de bescherming van de biodiversiteit in België.
Dit project verbindt technologie en pedagogie, moederbord en houten planken, observeren en delen, in één
netwerk.
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Broeden mezen elk jaar tijdens dezelfde periode, waar dan ook in België?
Verschilt het aantal jongen naargelang de broedperiode?
Zijn er verschillen van jaar tot jaar?
Aan elke deelnemende Belgische school worden gratis broedkasten uitgeleend. Die zijn voorzien van
een camera en een nanocomputer. Het apparaat werd speciaal ontworpen door de Britse “Community Interest Company” Naturebytes (www.naturebytes.org) en is erg gebruiksvriendelijk. Het laat toe om de gebeurtenissen in het nestkastje rechtstreeks te volgen en te registreren: de aankomstdatum van de meesjes, het
aantal eitjes dat ze leggen, hoe vaak de jongen eten krijgen . De mogelijkheden zijn eindeloos!
Elke deelnemer kan zijn observaties invoeren op de website XperiBIRD.be en ze vergelijken met de
gegevens die elders in België werden verzameld. Met vragen en opmerkingen kan hij terecht bij onze
“mezen-expert”.

VAN XPERILAB.BE TOT XPERIBIRD.BE
XperiLAB.be van de Stichting Onderneming/Instituut is een vrachtwagen waarmee het Koninklijk Belgisch
Instituut voor Natuurwetenschappen sinds september 2010 de wetenschap naar scholen brengt. In negen
laboratoria kunnen leerlingen van 10 tot 14 jaar experimentjes doen. Zo krijgen ze zin in wetenschap en in
de wetenschappelijke methode! In de vrachtwagen van XperiLAB.be delen we ook de nestkastjes uit aan de
deelnemende scholen.
Meer info over XperiLAB.be op www.xperilab.be

DE NANOCOMPUTER «VERBONDEN» MET HET NESTKASTJE
Raspberry Pi is een nanocomputer, die zo klein is als een creditkaart. Hij is ontworpen door een ontwerper
van videospelletjes en is geschikt om iedereen te laten programmeren. Doordat hij uiterst eenvoudig is (niet
meer dan een printplaat, zonder omhulsel, klavier, scherm of voedingssnoer) heeft hij alvast twee voordelen:
de productiekosten zijn laag en hij kan uit kringloopmateriaal vervaardigd worden!
Door enkele parameters te wijzigen kan de werking van de camera geregeld worden: frequentie van de foto-opnames, duur van de opnames, contrast, het aanzetten van de camera zodra hij beweging waarneemt .
bijna alles is mogelijk!
Het Raspberry Pi-bord is verbonden met een camera, een bewegingsdetector, en UV-verlichting die opnames in het duister van het nestkastje mogelijk maakt. Alles zit in een waterdicht schaaltje van waaruit een
ethernetkabel vertrekt die voeding geeft en die de verzamelde gegevens aflevert aan een computer. Het
«aangesloten» nestkastje is op punt gesteld in samenwerking met Naturebytes CIC
Meer info over Raspberry Pi: https://www.raspberrypi.org/
Meer info over Naturebytes: www.naturebytes.org
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VOOR WIE IS XPERIBIRD.BE BEDOELD?
Het project richt zich in de eerste plaats op scholen en leerkrachten die belangstelling hebben voor technologie en biodiversiteit, van de 5de klas van de basisschool tot het 2de secundair. Maar we verwelkomen iedereen die met educatie of met een vereniging begaan is en wil meewerken met XperiBIRD.be. We leveren de
nestkastjes volgens de regel “wie eerst komt, eerst maalt” en voor zover we ze in voorraad hebben.

PRAKTISCH (VOOR DE SCHOLEN ZELF)
CONTACTEER XPERIBIRD.BE, WENDY MASSART, COÖRDINATRICE VAN HET PROJECT VIA
De website www.xperibird.be
wendy.massart@natuurwetenschappen.be
02 / 627 42 23 (enkel op dinsdagnamiddag, woensdag en donderdag)
Denk eerst aan een plaats voor je nestkastje voordat je ons contacteert.
Het nestkastje zou op een geschikte plaats voor vogels moeten komen. Dit kan tegen een boom, een muur
enz., aan de zuid- of oostkant, want langs die kant valt minder regen. Het kastje moet zich minstens twee
meter boven de grond bevinden, zodat er geen roofdieren bij kunnen.
De camera en de computer worden met een ethernetkabel verbonden, die zowel voor stroom als gegevensoverdracht zorgt. Je krijgt ongeveer 50 meter ethernetkabel van ons.
Meer info en een schema van de opstelling vind je op www.xperibird.be

WAAROM BESTUDEREN WE EEN DOODGEWONE SOORT?
BIODIVERSITEIT
Biodiversiteit is de rijkdom – de diversiteit – van het leven op aarde. Wetenschappers die willen nagaan hoe
goed het met de biodiversiteit gesteld is, gebruiken verschillende indicatoren, want het is onmogelijk om alle
soorten van de wereld te bestuderen. Om allerlei redenen zijn gewone soorten, en dan vooral vogelsoorten,
interessante indicatoren.
Gewone vogels komen vanzelfsprekend in grote aantallen voor. Hun populaties hebben dus een grote invloed
om de globale werking van hun ecosysteem. Vogels uit deze populaties zijn dus geschikte indicatoren om de
gezondheidstoestand van dat ecosysteem te beoordelen. Bovendien bevinden de vogels zich vaak op een
hoger niveau in de voedselketen. Als een van de bestanddelen van het ecosysteem verstoord wordt, is er een
grotere kans dat die soorten er gevoelig voor zijn.
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KLIMAAT
Het staat nu vast: het klimaat warmt op. Voor mezen staat er veel op het spel, want ze moeten zich aan die
veranderingen aanpassen. Zo is het heel belangrijk dat ze op het meest geschikte ogenblik eieren leggen.
Ze voeden hun jongen immers met rupsen en vanouds leggen ze hun eieren wanneer er veel van dit noodzakelijke voedsel beschikbaar is. Maar door de kortere en warmere winters valt de periode waarin de rupsen
het talrijkst zijn, steeds vroeger. Zullen de mezen zich kunnen aanpassen en zich dus vroeger in het jaar
voortplanten?
Uit recent onderzoek blijkt inderdaad dat de paartijd van de mezen vroeger in de lente valt, als reactie op het
feit dat de rupsen vroeger in grote getallen aanwezig zijn. Hoe slagen de mezen erin zich aan te passen?
Zullen ze dat blijven doen en voor hoelang nog? Wat voor effect zal dit op de populaties hebben? Met ons
mezenonderzoek willen we die vragen beantwoorden: het is belangrijk dat we de gewoontes vergelijken van
mezen die leven in verschillende geografische gebieden met elk een ander klimaat en die de klimaatwijzigingen telkens op een andere manier ondergaan.

BIG DATA
Reusachtige databanken, zogenoemde ‘Big Data’, zouden kunnen bijdragen aan oplossingen voor de milieuproblemen van vandaag. Met nieuwe technologie kunnen onderzoekers hun gegevens nu gemakkelijk delen.
Deze worden opgeslagen op krachtige servers, die immens veel informatie kunnen opslaan.
Door informatie van verschillende opeenvolgende jaren bijeen te brengen, worden onopgemerkte tendensen
en betekenisvolle veranderingen aan het licht gebracht. Het spreekt vanzelf dat het de moeite loont gewone
soorten te gebruiken: die leveren veel meer gegevens op dan een zeldzame soort. Gegevens die dankzij
de vele amateurornithologen doorgaans gemakkelijker te verkrijgen zijn. Voor mezen en klimaatopwarming
is een over verschillende opeenvolgende jaren gevoerd onderzoek essentieel om de tendensen op een betrouwbare manier in kaart te brengen.

DE BEZOEKERS VAN ONZE NESTKASTJES
DE KOOLMEES (PARUS MAJOR)
De koolmees is een veel voorkomende soort. Ze is 14 cm lang en weegt 15 tot 20 gram.
Ze leeft in gemengde bossen of loofbossen, schoven, tuinen, hagen, parken, boomgaarden en vaak bij huizen.
Ze bouwt haar nest in allerlei natuurlijke of kunstmatige holtes (gat in boom, dakgoot, aarden pot, holle
paal). Het nest heeft een basis van mos en is versierd met haren en pluimen. Het wijfje legt er een of twee
maal per jaar 3 tot 18 eieren, in april-mei en dan in juni. De eieren zijn wit met kastanjebruine vlekjes. De broedtijd duurt ongeveer 14 dagen. Nadat de jongen uitkomen, zorgen de ouders er nog 40 dagen voor.
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DE PIMPELMEES (PARUS CAERULEUS)
Dit is de meest voorkomende mees. Met haar 12 cm lengte en haar gewicht van 9 tot 12 gram is ze de kleinste
mezensoort.
De pimpelmees is een sedentaire vogel: we zien ze hier zowel in de winter als in de zomer. Ze komt in haast
alle habitats voor, zowel in de stad als op het platteland: in gemengde bossen, loofbossen, parken en tuinen.
Ze nestelt in natuurlijke holtes (gaten, spleten en holtes van bomen) en is verzot op nestkastjes. Haar nest is
een vrij los kommetje uit gras, pluimen en mos.
De pimpelmees plant zich voort in april tot juni, en kan twee of een maal per jaar nestelen, met telkens 5 tot
12 eieren. De broedtijd duurt 13 tot 16 dagen. Na 18 dagen verlaten de meesjes het nest en na 4 weken gaan
ze er alleen vandoor.

ONVERWACHTE GASTEN?
Onze nestkastjes hebben, vooral in de stad, vooral blauwe mezen en pimpelmezen op bezoek. Maar naargelang de streek en het biotoop kunnen er andere soorten in nestelen! In landbouwgebieden zie je wel eens een
zwarte mees, een glanskop of een kuifmees.
Ook op het platteland gebruiken andere soorten, zoals de huismus of de ringmus, onze nestkastjes.
Dit is het doel van ons netwerk: de gewoontes van de vogels in zoveel mogelijk milieus observeren.
En verrassingen zijn mooi meegenomen!
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DE PARTNERS
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