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KIevitsnest 

Voor u ligt de eerste Tureluurs nieuwsbrief sinds vele jaren van afwezigheid. Het is 

dit jaar exact 25 jaar geleden dat een groepje vrijwilligers begonnen is met het 

gezamenlijk beschermen van weidevogels in de Lopikerwaard. Hieruit is later onze 

vereniging ontstaan. Dit jubileumjaar leek ons een mooi moment om de nieuwsbrief 

nieuw leven in te blazen. Daarom wordt deze breder verspreid dan alleen aan onze 

leden. 

Het weidevogelseizoen van 2020 staat op het punt van beginnen. Zeker met het 

steeds warmer wordende weer en de zachte winter is de kans groot dat de Kieviten 

snel beginnen met broeden. Onze eerste weidevogels zijn al weer in de polders 

gesignaleerd! Het zal dan ook niet lang meer duren en de kieviten beginnen weer met 

hun prachtige duikvluchten. Het afgelopen seizoen was voor onze weidevogels geen 

topseizoen geweest; de aantallen broedparen vielen tegen. Helaas hebben wij dan 

ook moeten constateren dat vorig jaar de populatie van de weidevogels verder 

achteruitgegaan is. Ondanks deze teruggang hoop ik dat alle enthousiaste 

vrijwilligers ook dit jaar weer als vanouds het veld ingaan om gezamenlijk de 

weidevogels in de polder te gaan beschermen. 

Onze startavond voor 2020 staat gepland op vrijdagavond 13 maart 20.00 uur op een 

voor ons vertrouwde locatie van boerderij Kromwijk in Cabauw. Deze avond is het 

officiële startsein van ons weidevogelseizoen. Behalve een hoop gezelligheid zullen 

we u deze avond verder informeren over het komende seizoen. Ook niet-leden van 

de vereniging zijn welkom op deze avond. Dit wordt het eerste seizoen waar we 

hopelijk volop gebruik kunnen gaan maken van de vorig jaar door de Agrarische 

Natuurvereniging Lopikerwaard (ANV) aangeschafte drone. Het afgelopen jaar heeft 

een groep enthousiastelingen de drone al vele malen uitgeprobeerd nadat ze een 

gedegen training gevolgd hadden. Hoe de drone exact ingezet gaat worden en hoe je 

het drone-team kan benaderen, hoor je op de startavond. 

Voor onze vereniging zijn we dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Mogelijk ken 

je iemand of ben jij die persoon die het komende voorjaar over vrije tijd beschikt en 

het leuk vind om buiten in de natuur van de polder bezig te zijn. Het enige wat we van 

je verwachten is dat je minimaal 4 uur per week beschikbaar bent en dat je het leuk 

vindt om lekker buiten bezig te zijn. Als nieuwe weidevogelbeschermer zorgen wij 

ervoor dat je, in samenwerking met Landschap Erfgoed Utrecht, een cursus volgt, 

waardoor je snel zelf het veld in kan. Wij hopen je spoedig te zien als collega 

weidevogelbeschermer! 

Graag tot ziens op 13 maart bij onze startavond! 

Tom Grimbergen (Voorzitter) 

NIEUWSBRIEF WEIDEVOGELBESCHERMING LOPIK  Februari 2020 

Nog geen lid? Kijk op blz 3   

op welke wijze u ons kunt 

steunen. 
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De Agrarische Natuurvereniging Lopikerwaard (ANV) heeft in 2019 een 

weidevogel-drone aangeschaft om de nesten van weidevogels op te 

sporen. 

We zijn met een enthousiaste groep van 12 drone-vliegers begonnen met 

de vliegoefeningen en hebben het jaar 2019 gebruikt als testjaar. In de 

tussentijd zijn een aantal drone-vliegers om allerlei redenen “afgehaakt” 

en zijn we nu nog met een groep van 7 actieve vliegers. 

In 2020 gaan we “echt” vliegen. 

Dit houdt in, dat we in het weidevogelseizoen zes dagen per week zullen 

gaan vliegen. Een drone-team bestaat uit een groepje van 2 personen. 

Dus reken maar uit, we komen drone-vliegers te kort om het vliegschema 

rond te krijgen. 

We zijn dus op zoek naar nieuwe drone-vliegers. 

Waar moet je als drone-vlieger over beschikken: 

 Affiniteit hebben met weidevogelbescherming of daarvoor opgeleid 

willen worden; 

 Het leuk vinden om met een drone te vliegen; voor een opleiding 

wordt gezorgd; 

 Vroeg uit bed kunnen, immers we vliegen bij zonsopkomst waarbij 

de nesten met de warmtecamera het best te zien zijn; 

 Beschikken over een auto om de drone mee te vervoeren; 

 Minimaal twee dagen per week beschikbaar te zijn (in de vroege 

uurtjes), er wordt gevlogen op maandag t/m zaterdag; 

 Het leuk vinden om met deze nieuwe techniek de weidevogels te 

beschermen; 

 Na de vlucht dienen de resultaten gedeeld te worden met de 

desbetreffende agrariër/vrijwillige weidevogelbeschermer, zodat zij 

de gevonden nesten kunnen markeren. 

 Enthousiasme en bereid zijn om met de andere drone-vliegers het 

weidevogelseizoen 2020 (en volgende jaren) tot een succes te 

maken. 

Heb je belangstelling, geef je dan op bij:                                                

Harry de With, tel. 06-53837603 of mail:                                                 

info@weidevogelbescherminglopik.nl 

 

 4 maart 2020:                      
Dorpshuis XXL, Oranje Nassaustraat 31 

te Benschop,  20.00 uur; avond voor 

werving weidevogelbeschermers en drone

-vliegers, georganiseerd door Agrarische 

Natuurvereniging (ANV) Lopikerwaard en 

weidevogelgroepen Montfoort en Lopik. 

 13 maart 2020:                      
Boerderij Kromwijk, Lopikerweg west 88 te 

Lopik, aanvang 20:00 uur. Startavond 

Weidevogelbescherming Lopik 2020. 

 13 juni 2020:                          
Groot jubileumfeest vereniging 

weidevogelbescherming Lopik bij Boer 

Hans, Mastwijkerdijk 7, te Montfoort van 

16:00 uur tot 22:00 uur. 

 

25 jaar 

weidevogelbescherming 

In 1995 zijn de eerste stappen gezet voor de 

oprichting van de toen nog weidevogelgroep. 

Het initiatief en de inzet is voor het grootste 

gedeelte gedaan door Kees de Leeuw.  

Er is begonnen met zo`n 12 agrariërs en 11 

vrijwilligers. Nog steeds actieve agrariërs van 

die eerste jaren zijn o.a. Rina en Cor Kromwijk, 

Martien van Rossum en Theo en Hans de Vos.  

Vrijwilligers vanaf `95 zijn uiteraard Kees, maar 

ook bijvoorbeeld Co van Zuylen en Bas de 

Kruijf.  

Die eerste jaren verschenen uitgebreide 

rapporten over alle mogelijke resultaten en dat 

alles van de hand van Kees de Leeuw. De 

groep groeide en daarom kwam in 2001 het 

idee en oprichting van een officiële vereniging 

op 14 februari. Veel startavonden zijn destijds 

bij Cees Rosenboom in Benschop gehouden. 

Druk bezocht door vele leden en soms 

opgeluisterd met accordeon en pianomuziek 

van o.a. Gerda Schep, Jan van Kats en Ton 

Brugman. Nu zijn we vaak bij Dini en Jan 

Kromwijk te gast, ook met volle tevredenheid. 

Sinds die tijd zijn er heel wat vrijwilligers 

gekomen en ook gegaan maar ook zeker 

gebleven. Ook is er veel veranderd in deze 25 

jaar. Waar we in het begin nog 2x per week 

gingen kijken of de grutto nog wel goed zat; nu 

doen we dat zo min mogelijk vanwege gevaar 

voor verstoring en achterlaten van sporen voor 

roofdieren. Vroeger was alles beter denk ik 

dan.  

Jarenlang heeft Leo Kramer ons bijgepraat 

door middel van de Tureluurs, een leuk 

informatiekrantje met goede verhalen van soms 

agrariërs of vrijwilligers maar vooral Kees en 

Leo. Tegenwoordig wordt er meer 

gecommuniceerd met de computer en de 

website maar gelukkig ook op onze start- en 

afsluitavonden. Dit jubileum gaan we op 

gepaste wijze vieren uiteraard, maar daar hoort 

u binnenkort meer van.  

TEKST: Bas de Kruijf 

AGENDA  

HOOGVLIEGERS 

TEKST: Harry de With 
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WEIDEVOGELBESCHERMING 

Nederland is het belangrijkste land in Europa 

voor weidevogels. Maar het gaat de laatste 

dertig jaar niet goed met ze! Onze vereniging 

spoort op en markeert in samenwerking met 

boeren en loonbedrijven de nesten van met 

name grutto, kievit, tureluur, scholekster en 

slobeend. Ieder jaar gaan dan ook vrijwilligers 

aan de slag om onze weidevogels op te sporen 

en te beschermen. In overleg met de boeren en 

agrarische natuurvereniging wordt er 

vervolgens voor de juiste bescherming 

gekozen. Soms markeren we de nesten 

daadwerkelijk in het veld maar er wordt ook 

steeds meer gekozen voor andere oplossingen: 

niet– of later maaien. Het is belangrijk om niet 

alleen de nesten te beschermen maar ook de 

jongen vogels (pullen) moeten een kans krijgen 

om te overleven! 

 

 

 Je kunt actief lid worden door 

mee te doen, wordt dan 

vrijwilliger! Maar je kunt ons werk 

ook steunen door donateur te 

worden. Je krijgt dan regelmatig 

informatie over ons werk en je 

kunt deelnemen met diverse 

activiteiten welke wij organiseren. 

 Hiervoor vragen wij jaarlijks een 

klein bedrag van minimaal € 10. 

 Heeft u belangstelling of wilt u lid 

worden: mail dan naar:             
info@weidevogelbescherminglopik.nl 

Elk jaar verzorgt het Landschap Erfgoed 

Utrecht cursussen voor beginnende en 

ook al wat meer ervaren vrijwilligers. 

In de basiscursus leert een vrijwilliger: 

wat zijn weidevogels, waar leven ze en wat hebben ze nodig? Daarnaast 

wordt er aandacht besteed aan het beschermen van weidevogels bij 

werkzaamheden op het land, hoe bescherm je de vogels en tegen welke 

werkzaamheden.  

Tevens wordt er dit jaar ook een cursus effectief weidevogelbeheer gegeven; 

hier wordt nog verder ingegaan op de leefgebieden en de wijze hoe we dit in 

stand kunnen houden. 

Heb je belangstelling voor deze cursussen kijk dan op: 

https://www.landschaperfgoedutrecht.nl/cursussen 



Bestuur 

Neem voor meer informatie 

over deze nieuwsbrief contact 

op met het bestuur. 

 Tom Grimbergen

(Voorzitter) 

 Harry de With   

(Secretaris) 

 Marije Halfwerk 

 Bas de Kruijf 

(penningmeester) 

 Jos van Lint 

Info@weidevogelbescherminglopik.nl 

NL 34 RBRB 0954 4730 19  

WEIDEVOGELBESCHERMER M/V 

Als nieuwe vrijwilliger binnen onze vereniging zullen we je snel opleiden 

tot weidevogelbeschermer. 

Je komt in een leuk team met enthousiaste vrijwilligers die je alle  

kneepjes van het ‘vak’ willen leren. 

Wat wordt er van je verwacht: 

 Interesse in de natuur en de weidevogels 

 Minimaal 4 uur per week beschikbaar in het voorjaar 

 Bereid zijn om de beginnerscursus van het LEU te volgen  

  (2 avonden in het seizoen) 

 Aanwezig zijn op de start- en slotavond van de vereniging 

 Bereid zijn tot het betalen van de contributie van de vereniging 

(2020: 10 euro per jaar) 

 Het in bezit hebben/aanschaffen van een verrekijker is een pré. 

 Goede regenkleding en goed schoeisel is ook aan te raden. 

 

Weidevogelbescherming Lopik  

BESTUURDER M/V 

Zoals geen enkele vereniging kunnen ook wij niet zonder een goed func-

tionerend bestuur. Ons bestuur bestaat uit minimaal 4 personen, maar 

ivm het komende vertrek van enkele bestuurders zijn wij dringend op 

zoek naar nieuwe personen die interesse hebben om ons bestuur te ko-

men versterken.  

Onze voorkeur gaat uit naar een agrariër uit ons werkgebied, maar ook 

anderen mogen uiteraard reageren!  

Wat wordt er van je verwacht: 

 Ca 5 avonden per jaar wordt er vergaderd; meestal bij één van de 

bestuurders thuis. 

 Soms wordt er wat organisatietalent van je verwacht om bijvoorbeeld 

de start- en slotavond mede te organiseren. 

 Meedenken over het zo efficiënt mogelijk inzetten van vrijwilligers in 

ons werkgebied. 

 Het coördineren en begeleiden van een sub-regio in ons werkge-

bied. 

 Het tijdig signaleren van incidenten of zaken die mogelijk tot proble-

men kunnen leiden. 

 Het begeleiden en mede organiseren van excursies. 

Heb je interesse in een van deze functies stuur dan een email aan: 

info@weidevogelbescherminglopik.nl 

VACATURES 


