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TURELUURS 

 

 

 

Beste mensen, 

Voor de tweede keer in het bestaan van onze vereniging kon de startavond niet door-

gaan. Was in 2001 de reden een uitbraak van virusziekte mond- en klauwzeer onder 

dieren, dit jaar was de corona-crisis de reden. In maart kwamen de eerste berichten 

uit Noord-Brabant dat weidevogelverenigingen hadden besloten helemaal niet het 

veld in te gaan. Gelukkig kwam er snel daarna een algemene richtlijn van het Land-

schap Erfgoed Utrecht (LEU) dat we met maximaal 2 mensen aan de slag mochten 

gaan in het veld.  

Het voorjaar was opnieuw vrij droog waardoor weidevogels moeite hadden hun kui-

kens groot te brengen. Opvallend was dat in percelen, waar de laatste paar jaar extra 

beheermaatregelen zijn afgesproken, de broedresultaten verbeterden. Een combina-

tie van voorweiden, uitgesteld maaien, botanische grasrand, mais, verhoogd water-

peil en plasdras in een gebied leverde goede broedresultaten op, ook in de reguliere 

percelen er om heen die vroeg werden gemaaid. 

Het is lastig om te bepalen of dit jaar betere resultaten heeft opgeleverd dan een jaar 

eerder. De droogte zat niet mee. Daarnaast zijn veel uitgekomen nesten in het mais 

vóór het bewerken en na het inzaaien onopgemerkt gebleven en niet meegeteld om-

dat we minder het veld in gingen dan in een normaal jaar. Ook in uitgesteld maaiper-

celen zijn de nesten niet meegeteld. 

Wij willen onze vrijwilligers en agrariërs bedanken voor hun inzet voor de weidevo-

gels in dit turbulente jaar. Erg jammer dat we jullie dit jaar niet persoonlijk hebben 

kunnen bedanken maar door ieders inzet hebben we opnieuw weer weidevogels kun-

nen beschermen en daar doen we het toch voor! 

Komend jaar is ook alles nog zeer onzeker maar we zullen iedereen op de hoogte 

houden en we rekenen wederom op ieders inzet! 

Tom Grimbergen (Voorzitter) 

NIEUWSBRIEF VERENIGING WEIDEVOGELBESCHERMING LOPIK  November 2020 

Begin dit jaar zijn we enthousiast begonnen met 

het werven van nieuwe vrijwilligers voor onze 

vereniging en met een goed resultaat. 

Velen hebben zich opgegeven als nieuwe vrijwil-

liger. En toen kwam corona: geen cursus bij het 

LEU, niet daadwerkelijk zoeken in het veld. Ook 

voor de bestaande vrijwilligers was het niet opti-

maal vanwege de vereiste afstand van 1,5 me-

ter. 

Er is dus wel gezocht in het weidevogelseizoen, 

maar niet volledig en niet onder optimale om-

standigheden. 

Hoe het in het nieuwe seizoen 2021 gaat is ook 

nog afwachten, maar wij hopen, dat u ondanks 

alles positief blijft en je ook in 2021 wilt inzetten 

voor de weidevogels. 

Desnoods gaan we met de nieuwe vrijwilligers 1 

op 1 het veld in en proberen je dan de 

“kneepjes” van het zoeken bij te brengen. 

Kortom, het afgelopen jaar was voor de nieuwe 

vrijwilligers, maar ook voor de “oude” vrijwilligers, 

een jaar van beproeving, maar we hopen dat jul-

lie nog net zo enthousiast zijn en blijven. 

Afhankelijk van de corona-maatregelen gaan wij 

als bestuur op zoek naar wat er volgend jaar wel 

mogelijk is en zullen jullie daarvan op de hoogte 

houden. 

VRIJWILLIGER ZIJN EN BLIJVEN IN CORONATIJD 

Dit is de officiële nieuwsbrief van de 

vereniging Weidevogelbescherming 

Lopik. Voor meer informatie over de 

inhoud kunt u contact opnemen met: 

info@weidevogelbescherminglopik.nl 

 

U kunt lid worden van onze vereniging 

als vrijwilliger, agrariër of donateur. 

Meld je daarvoor aan bij:  

info@weidevogelbescherminglopik.nl 

 

Gedurende het seizoen kunt u meer 

informatie vinden op onze website: 

www.weidevogelbescherminglopik.nl 

Of op onze facebook pagina: 

@weidevogelbescherminglopik 

 

Bestuur Weidevogelbescherming: 

Tom Grimbergen (Voorzitter) 

Harry de With (Secretaris) 

Bas de Kruijf (Penningmeester) 

Marije Halfwerk 

Martin van den Hoek 
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Vergaderingen 2020 

Vanwege de coronamaatregelen is de 

startavond niet doorgegaan en zal ook 

de slotavond niet door kunnen gaan. 

Hierdoor heeft ook onze jaarlijkse jaar-

vergadering geen doorgang gevonden. 

De kascommissie Olaf van den Berg en 

Martin van den Hoek hebben wel alle 

stukken gecontroleerd bij onze pen-

ningmeester Bas de Kruijf. Hieruit is 

gebleken dat alles prima in orde was. 

 

Wijzigingen in het bestuur 

Jos van Lint heeft het bestuur verlaten 

en Marije Halfwerk en Martin van den 

Hoek zijn toegetreden tot het bestuur. 

Bij onze eerst volgende jaarvergade-

ring zullen we dat verder formaliseren. 

Tom Grimbergen heeft aangegeven na 

dit seizoen te willen stoppen als voor-

zitter.  

Meld je aan voor het bestuur 

We zoeken nog steeds een extra  aan-

vulling in het bestuur  Het liefst ook een 

lid, die agrariër is. 

Je kunt je opgeven via een mail aan: 

info@weidevogelbescherminglopik.nl. 

Contributie 2020 
Vanwege het vreemde seizoen heeft 
het bestuur besloten dat u dit jaar geen 
contributie hoeft te betalen. Heeft u de 
contributie voor 2020 wel al betaald 
dan vervalt voor u de 2021 contributie. 
 
 
Startavond 2021 
Of de startavond voor het seizoen 2021 
door kan gaan, zal afhankelijk zijn van 
de ontwikkelingen op het gebied van 
corona. Wij blijven jullie hiervan op de 
hoogte houden. 

JUBILEUM IN HET 

WATER ! 
 

“ 13 juni 2020 Groot Jubileumfeest ” 

was het artikel in de vorige Tureluurs. 

Alles was geregeld, locatie, 

aandenken, en de uitnodiging.   

Zoals zoveel feestjes en activiteiten 

kon ook ons jubileum niet doorgaan. 

En wanneer het wel kan weet nog 

niemand.   Maar, van uitstel komt 

geen afstel . 

 

Reken daar op. 

 

De jubileum 

commissie.  

BESCHERMEN IN 

CORONATIJD 
Ondanks corona wilden we ( Gerard en Bas) toch de 

maispercelen gaan afzoeken. Maar ja , maximaal 2 

personen (coronaregel ) is weinig op 10 ha. Dus onze 

vrouwen (Ria en Ria ) zover gekregen om mee te 

gaan. Ieder stel op apart perceel dus perfect. 

Verbaasd waren we toen bij aankomst een loonwerker 

bezig was met ruige mest strooien. Was niet goed 

afgesproken dus. Maar geen nood, de beste man 

vertelde: Ik leg over elk gevonden nest even een doek 

en op terugweg haal ik ze weer weg. 

We stonden even versteld om de mooie oplossing 

maar werden er blij van. Er zijn heel veel 

meedenkende vogelliefhebbers. 

We hadden bovendien een succesvolle ochtend want 

we vonden 13 kievit-, een scholekster- en een 

gruttonest. Voor onze vrouwen ook leuk dat we zoveel 

nesten vonden. 

Bij een ander bedrijf moesten we 25 mei gaan kijken 

bij 1 juni uitgesteld maaien. Na 50 meter door het 

perceel gelopen te hebben kwamen er al 3 á 4 stel 

alarmerende grutto en tureluur op ons af.  We hoefden 

niet lang na te denken om te verzoeken via de gebied 

coördinator en agrariër dit nog 14 dagen langer uit te 

stellen . Dit verzoek is dan ook gehonoreerd. 

Op de weg terug viel ons op dat er weinig bloemen in 

het weiland staan behalve langs het betonpad onder 

stroomdraad . Dus waar geen mest komt, komen er 

bloemen. Zie foto. 

Jammer dat er zo weinig bloemen en dus insecten 

voor onze weidevogels beschikbaar zijn. 

 

 

NIEUWE POMPWAGEN 

Loonbedrijf M. Van Kats heeft 

dit jaar gebruik gemaakt van 

een mooie nieuwe innovatie. 

Door de samenwerking met 

VOF Van Kats Marissen heeft 

men gebruik kunnen maken 

van een door hen nieuw aan-

geschafte mestpompwagen. 

Deze wordt radiografisch be-

stuurd door de chauffeur van 

de trekker achter in het land. 

Hierdoor is het niet meer nood-

zakelijk om constant een  man 

bij de put te hebben en kan 

men vaker in het land zijn. Zo-

doende heeft loonbedrijf Van 

Kats dit jaar tijdens de werk-

zaamheden diverse nesten 

gevonden en beschermd. Een 

pluim voor Van Kats! 

Foto’s: Marcel van Kats 

Tekst: Bas de Kruijf 

VERENIGINGS NIEUWS 

 

Foto weidesafari 2016 
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Ook voor het drone-vliegen hebben zich 

enthousiaste vrijwilligers opgegeven, 

We waren net begonnen met het opleiden 

van de nieuwe vrijwilligers en het verder 

opleiden van de bestaande vrijwilligers, toen 

ook het coronavirus roet in het eten gooide. 

Met de bestaande vrijwilligersgroep is er in 

het seizoen 2020 wel hier en daar gevlogen 

met de drone, maar –soms ook vanwege 

softwareproblemen van de drone- was het 

geen optimaal seizoen. 

We hebben wel nesten gevonden met de 

drone, maar de praktijk leert, dat het 

interpreteren van de warmte-camerabeelden 

nog wat oefening vergt. 

Mede daardoor zijn wij nu al begonnen met 

het oefenen met het dronevliegen op 

bepaalde middagen in zeer kleine groepjes, 

zodat wij volgend jaar meer opgeleide piloten 

hebben en dus meer inzetbaar zullen zijn in 

het veld in 2021. 

We hopen dat alle dronevliegers (maar ook 

de andere vrijwilligers en agrariërs) 

enthousiast zijn en blijven ondanks de 

coronaperikelen en hopen weer op een goed 

weidevogelseizoen 2021. 

DRONE-VLIEGEN SEIZOEN 2020 

Leuk als je weer een nest vindt in de polder, maar dan begint het 

echte werk pas. Vanaf nu moet je ook de boer in de gaten houden 

bij zijn werkzaamheden bij dat nest. In dit geval was dat niet nodig. 

De boer die ik sprak had het mais bewerken al uitgesteld tot begin 

mei, maar toen hij wilde gaan bewerken waren er al meerdere 

nesten en, sommige al uitgekomen. Maar geen nood, hij pakte de 

jonge pullen op, stopte ze in een emmer, zette die op z`n hoofd 

opdat de oudervogels de jongen nog goed konden horen en bracht 

de jonge vogels naar een veilige plek. Deze manier van mantelzorg 

heeft hij toen 3 keer herhaald en daarna kon hij met oog voor de nog 

bestaande nesten zijn land gaan bewerken. In de jaren dat ik 

meeloop bij de weidevogelbescherming kwam ik toch heel veel 

boeren en ook loonwerkers tegen, die veel geven om vogels, maar 

deze boer spant nu de kroon. 

Tekst: Bas de Kruijf 

HART VOOR VOGELS 

Elk jaar doet zich wel weer een verrassing voor in het veld. 

Zo ook dit jaar. 

Eind mei met Ellen Henderik de drie percelen uitgesteld 

maaien gecontroleerd bij Bert Timmer op late nesten en  

mogelijke kuikens; op 1 juni zal er immers gemaaid worden. 

Er was gelukkig niet direct alarm van ouders die hun kuikens 

beschermden. De kuikens bleken iets verderop te zitten in 

het voorweidedeel. Daar gebeurde nog niets dus daar zaten 

ze veilig. Slimme vogels! 

Wel vloog er vlak voor ons een eend op; midden op het land; 

Ellen vond uiteindelijk het nest; het was een slobeend. We 

besloten het nest te markeren om later met paaltjes en draad 

af te zetten tegen predatoren. 

Op 31 mei reed ik op de insteekweg om in een maisperceel 

wat stokken te verwijderen. Ik trof daar Sjaak Straver, die de 

trotse eigenaar is van een stukje land met mooie bomen 

naast de insteekweg. Ik vertelde over de maaiplannen van 

Timmer en hij wilde wel eens meemaken of er nog vogels 

alarmeerden. We liepen het al behoorlijke hoge gras in en al 

vrij snel vloog er vlak voor Sjaak een eend uit. Sjaak, die nog 

nooit op zoek was geweest naar nesten van weidevogels, 

vond het nest met 10 eieren; opnieuw een slobeend. Een 

mooi moment. Ook dit nest gemarkeerd. Op 1 juni met 

Timmer afgesproken dat ik, voordat er gemaaid werd, de 

eendennesten zou afzetten. Helaas werd het door Ellen 

gevonden nest niet meer bebroed (natte eieren) maar die van 

Sjaak wel. Slobeend vloog er weer af. Nest afgezet met 

paaltjes en draad. Bert heeft een flink stuk gras laten staan 

om het nest. Later bleek dat deze slobeend nog maar net 

was gaan broeden want het nest kwam pas 2e helft juni uit. 

Ik wist niet dat slobeenden blijkbaar kunnen beginnen met 

broeden in hoog gras. 

SLOBEENDEN IN HOOG GRAS 
Tekst: Martin van den Hoek 



EVEN  

VOORSTELLEN: 
Onze twee nieuwe bestuursleden stellen zich 

voor: 

 

Martin van den Hoek (57): 

Ik ben geboren en getogen in weidevogeldorp 

Cabauw. Opgegroeid in een landschap waar 

de aanwezigheid van grutto, kievit, scholekster 

en tureluur heel gewoon was. Dat is tegen-

woordig minder gewoon. Om die reden wil ik 

me komende tijd, behalve in het veld, ook van 

achter de bestuurstafel inspannen om de wei-

devogelstand in de Lopikerwaard op peil pro-

beren te houden. Samen met de andere be-

stuursleden en alle vrijwilligers, agrariërs en 

loonwerkers. Want wat is mooier om in maart 

de eerste overvliegende en roepende grutto te 

zien en te horen of in mei opgroeiende weide-

vogelkuikens in de polder te zien lopen. 

 

Marije Halfwerk (47): 

Hallo allemaal, misschien dat sommigen mij 

nog kunnen herinneren van de laatste slot-

avond. Daar heb ik mij ook even kort kunnen 

voorstellen. Ik ben geboren in Middelburg; 9 

jaar geleden ben ik met mijn gezin verhuisd 

naar Oudewater. Ik ben een groot natuurlief-

hebber en draag graag mijn steentje bij om de 

natuur te behouden en versterken. Dit is ook 

de reden dat ik lid ben geworden van deze 

vereniging. Helaas gaat het met de weidevo-

gels niet goed en zij horen toch echt bij het 

veenweide landschap. Als vrijwilliger wil ik mij 

daarom inzetten om samen met jullie de weide-

vogels te beschermen in de Lopikerwaard.  

 

WINDMOLENS EN ZONNEPANEELVELDEN 
De vereniging maakt zich grote zorgen over wat de gevolgen kunnen zijn van het plaatsen van windmolens en 

zonnepaneelvelden in ons weidevogelgebied. Om onze zorgen kenbaar te maken heeft het bestuur een brief 

aan de gemeente Lopik verstuurd. Uiteraard zijn wij ook voor groene energie maar moet dat niet ten koste gaan 

van onze weidevogels. Onderstaand de brief die wij verstuurd hebben en de reactie van een beleidsadviseur 

van de Gemeente Lopik.  

Lopik, 27 oktober 2020 

Beste mensen, 

 

Hiermee uiten wij als vereniging weidevogelbescherming Lopik onze ongerustheid over de  gevolgen voor de weidevogels in Lopik , indien vanwege de 

lopende energiediscussie de gemeenteraad van Lopik onverhoopt toestemming geeft voor de eventuele komst van enorme windturbines en grote 

zonneweides op haar grondgebied. 

  

Zoals u weet is de Lopikerwaard 1 van de 3 kerngebieden voor weidevogels in de provincie Utrecht, naast Ronde Venen en Eemland. In deze 3 gebie-

den zijn collectieven opgericht met als doel bescherming van grutto, kievit, scholekster, tureluur en slobeend. Boeren, loonwerkers en vrijwilligers werken 

elk voorjaar samen om nesten te beschermen en kuikens groot te laten brengen. 

 

Onderzoeken: windturbines en zonneweides funest voor weidevogels 

De weidevogelstand in Nederland, en dus ook in de Lopikerwaard, neemt al jaren af, door allerlei oorzaken. Uit onderzoeken van o.a. Vogelbescherming 

en SOVON blijkt dat vogels gebieden met windturbines links laten liggen. Die gebieden worden dus niet meer geschikt als broedgebied maar ook niet 

meer als rust- en voedselgebied. Met name weidevogels, maar ook akkervogels, hebben hier enorme last van.  

Overigens vragen wij ons af of het wel is toegestaan om hoge windturbines te plaatsen in een weidevogelgebied. Maar los daarvan, windturbines en 

weidevogels gaan domweg niet samen. 

Ook de aanwezigheid van grote zonneweides op landbouwgrond verjaagt de weidevogel.  

 

Hele Lopikerwaard is weidevogelgebied 

Een deel van de Lopikerwaard is weidevogelkerngebied; het andere deel is weidevogelrandzone. In beide gebieden broeden en verblijven in het voorjaar 

weidevogels; in het kerngebied meer dan in de randzones. Maar ook de randzones zijn belangrijk als rust- en voedselgebied.  

De komst van meer windturbines dan de huidige drie en/of grote zonneweides zou desastreus zijn voor de weidevogelstand. Maar ook veel akkervogels 

zullen hier onder lijden. 

 

Wat dan wel? 

Ook wij zien in dat er alternatieve energiebronnen moeten komen voor kolen, olie en gas.  

Als er al iets in het landschap moet komen, is het beter om kleine zonneweides geclusterd  aan te leggen met zo weinig mogeli jk nadelig effect voor 

bodemleven en vogels.  

Nog beter is het aanbrengen van zonnepanelen op daken van bedrijven, particuliere huizen en stallen van boerderijen. 

 

Bouwen in het groen mag niet; waarom dan wel windturbines en zonneweides? 

Provincie Utrecht en gemeente Lopik hebben altijd bouwen in het groen beperkt vanwege behoud van landschap en natuur.  

Bij het aanwijzen van plekken voor windturbines en zonneweides geldt die beperking opeens niet? 

 

Geen energielandschap maar behoud van het open landschap 

We roepen u via deze brief op: Maak van de Lopikerwaard geen energielandschap maar laat het bijna 1000 jaar oude, open weidegebied, ongemoeid 

zodat weidevogels nog een kans op voortbestaan krijgen en de generaties mensen, die na ons komen, ook nog trots kunnen zijn op onze prachtige 

gemeente.  

 

Tot slot, wij zijn als vereniging zeker niet tegen groene energie en willen graag verder met u in gesprek over de inpassing van groene energie in Lopik. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het bestuur van de vereniging weidevogelbescherming Lopik, 

Tom Grimbergen, 

Voorzitter 

Albert Tijdhof; beleidsadviseur VHT Gemeente Lopik: 

“Momenteel onderzoeken wij waar het grootschalige opwekken van duurzame elektriciteit technisch mogelijk, 

landschappelijk inpasbaar en maatschappelijk aanvaardbaar is. Daarbij houden wij rekening met het feit dat het 

plaatsen van zonnevelden en windturbines invloed kan hebben op voedsel-, rust- en broedplaatsen van weide-

vogels.   

De door u meegezonden brief van 27 oktober 2020 waarin u namens het bestuur van de vereniging weidevo-

gelbescherming Lopik uw ongerustheid uit over gevolgen voor weidevogels vanwege mogelijke komst enorme 

windturbines en grote zonneweides in Lopik, nemen wij uiteraard mee in het afwegingskader. 

Eind november organiseert de gemeente nogmaals een online inloopavond waarin de contouren van een toets- 

en afwegingskader voor grootschalige opwek van duurzame elektriciteit in concept worden voorgelegd aan 

inwoners. De datum hiervoor is nog niet bekend, maar we nodigen de leden van de vereniging weidevogelbe-

scherming Lopik van harte uit om hieraan deel te nemen.  

De exacte datum en het tijdstip wordt via de website van de gemeente, het Kontakt en social media kanalen 

bekend gemaakt.”  

 

 

GEEN WINDMOLENS 
In Polsbroek en Lopik hebben zich inmiddels 

meer dan 100 mensen verenigd in bewo-

nersgroep Zuidzijderpolder. Zij zijn tegen 

enorm windmolens en grote zonneweides in 

de polder.  

Indien u het hier mee eens bent, kunt u een 

steunbetuiging sturen per email aan:   

zuidzijderpolder@gmail.com   

met vermelding van uw naam en adres. 

 


