
Lopik, 23 maart 2020 

 

Beste vrijwilliger, agrariër, drone-vlieger of gewoon liefhebber van onze weidevogels, 

  

In februari hadden wij u onze eerste Tureluurs sinds lange tijd weer gestuurd. Op dat moment wisten we nog niet 

wat ons allemaal te wachten stond. Helaas hebben wij ondertussen het besluit moeten nemen om onze 

gebruikelijke startavond niet door te laten gaan vanwege de coronacrisis waar we nu midden in zitten. 

Ook de ontwikkelingen van het Coronavirus en het dag tot dag wijzigen van informatie, maakt dit voor ons erg 

lastig.  

Gelet op de per heden (23 maart 2020) door de regering afgekondigde maatregelen hebben we daarom ook 

moeten besluiten om tot 1 juni 2020 niet met meerdere personen het land in gaan. Als je besluit om alleen (of met 

maximaal 2 personen) het land in te gaan, vragen we je om je aan onze richtlijnen te houden. Deze tref je aan 

onder dit bericht. 

  

Voor onze nieuwe vrijwilligers zal het dit jaar ook anders gaan verlopen. Het LEU heeft besloten om alle 

cursussen dit voorjaar te annuleren.  

De nieuwe vrijwilligers kunnen dan ook op dit moment in het veld niet begeleid worden door ervaren vrijwilligers. 

 

Ook hebben wij besloten om de training voor nieuwe drone-piloten even uit te stellen.  

 

Wij vragen de nieuwe vrijwilligers vooral geduld te hebben, zodat we ze later toch nog goed kunnen gaan 

begeleiden. Wij hopen op jullie geduld en begrip. 

 

In alles volgen wij uiteraard de richtlijnen van het RIVM op, houd deze dus ook goed in de gaten. 

  

Laten we met zijn allen proberen zo goed mogelijk door deze crisis heen te komen, zorg goed voor elkaar en zo 

mogelijk ook een beetje voor onze weidevogels. 

  

Tom Grimbergen (Voorzitter) 

  

Informatie over zoeken naar weidevogelnesten 

Vanwege het corona-virus is de startavond niet door gegaan, maar dit betekent niet dat we ons werk niet blijven 
doen. Binnen de mogelijkheden die er zijn, zetten we ons werk gewoon voort. 
Voor bestaande vrijwilligers die zich bezig houden met de bescherming of inventarisatie van weidevogels zien wij 
geen reden tot stop zetten van hun werk, maar we hebben wel een aantal adviezen: 

 Heb je milde klachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest en verhoging tot 38,0 
C), blijf dan thuis; 

 Heb je geen klachten, ga dan lekker naar buiten en doe je (beschermings-)werk; 

 Vermijdt direct contact (handen schudden, omhelzen etc.) 

 Ga alleen (of met maximaal 2 personen) op pad; 

 Houdt daarbij 1,5 meter afstand tot andere personen (dus ook tot de agrariër); 

 Vermijd directe contacten met boeren of erfeigenaren (zie puntje ‘afstand’ hierboven);   

 Beleg geen vergaderingen of andere groepsbijeenkomsten; 

 Gebruik je gezond verstand en volg de adviezen van het RIVM, zodra die veranderen; 
 

 
Voor de nieuwe vrijwilligers kunnen wij voorstellen, dat zij bij hun aanmelding gedacht hadden anders te kunnen 
starten. Immers de cursussen van het LEU gaan (voorlopig) niet door. 
 
Zoals hierboven gemeld, vragen wij aan de nieuwe vrijwilligers geduld te hebben. Tot 1 juni 2020 kun je helaas 
niet gaan zoeken, omdat er geen begeleiding is. 
 
De bestaande vrijwilligers wensen we succes in het veld en mochten er vragen zijn dan kunnen jullie je altijd 
richten tot één van de bestuursleden of mailen naar info@weidevogelbescherming.nl 
   
Informatie voor de drone-vliegers 

Eerder is het oefenen met de drone uitgesteld. 
Gelet op de  per 23 maart 2020 afgekondigde maatregelen, zien wij ons nu genoodzaakt om het drone-vliegen tot 
1 juni 2020 af te gelasten. Tot die tijd wordt er dus ook niet geoefend. 
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Informatie voor agrariërs 

Gelet op het bovenstaande kunnen wij u dus niet op grote schaal helpen met het zoeken naar weidevogelnesten. 
U zult echter de komende weken wel met uw werkzaamheden op de percelen beginnen. Bij deze doen wij dan 
ook een beroep op u en uw loonwerker om de nesten van weidevogels tijdens de werkzaamheden zelf zo veel 
mogelijk te sparen. Vergeet u daarbij niet om de gevonden nesten te registreren op uw stalkaart. 


