
Groene lezing: “Weidevogels, zijn ze er nog?“  door Jos Korenromp  
 
Op dinsdagmiddag 23 april (15.00 uur)  zal Jos Korenromp in de Idea Bibliotheek een lezing geven: 
Weidevogels, zijn ze er nog? 
Weidevogels zijn specifiek voor het Nederlandse boerenland. Ze waren en zijn nog steeds ongekend 
populair. Uit de vele recente publicaties blijkt dat onze weidevogels nog steeds volop in de 
belangstelling staan. En dat komt ook omdat het met 
veel soorten slecht gaat. Meer dan de helft staat op de 
Rode Lijst. waaraan een leger van weidevogel boeren en 
vrijwilligers een bijdrage levert om ze te behouden of ze 
in de toekomst meer kansen te geven 
Jos Korenromp vertelt het verhaal van de grutto en de 
kievit en nog veel meer weidevogels, waaraan hij en 
menig vogelliefhebber zijn hart heeft verpand en 
waaraan een leger van weidevogel boeren en 
vrijwilligers een bijdrage levert om ze te behouden en 
om ze in de toekomst meer kansen te geven.  
 
Jos Korenromp 
Jos Korenromp (1944), geboren in Overijssel, was er zich al jong van bewust dat hij opgroeide in een 
bijzonder gebied. Vanuit de voorzijde van die woning keek je naar een dal, met op de helling akkers 
en de lager gelegen drassige weiden: een domein voor weidevogels. Na zijn onderwijzersopleiding 
verhuisde hij naar Groenlo in de Achterhoek en startte hier als leraar op een Mavo.Hier groeide de 
belangstelling voor de natuur en besloot Jos een applicatiecursus biologie te volgen zodat hij ook 
voor dit vak bevoegd werd. De belangstelling voor de natuur demonstreerde Jos door met het 
fototoestel er op uit te trekken om de natuur vast te leggen. Aanvankelijk alleen vogels maar later 
werd de lens ook op planten, insecten en landschappen gericht. Vervolgens werden er ook geluiden 
van vogels en andere dieren vastgelegd. De resultaten van al het fotograferen werden in presentaties 
verwerkt waarin zowel beeld als geluid een rol spelen. Op deze middag zal Jos zijn publiek 
meenemen naar de weidevogels in het boerenland. 
 

Groene lezingen 
Dit is de tweede lezing in een reeks van vier die Idea 
Bibliotheek Zeist in 2019 organiseert in samenwerking met de 
lokale natuur- en milieuorganisaties (Stichting Milieuzorg 
Zeist, KNNV en het team NDC van de Omgevingsdienst regio 
Utrecht) en de Algemene Seniorenvereniging Zeist  (ASZ). 
 
Details 
Plaats: Theaterzaal Muziekschool/ Bibliotheek Idea Zeist, 
Markt 1 
Datum: Dinsdagmiddag 23 april 2019 
Tijd: 15.00 uur  
 Gratis voor leden van de ASZ en de samenwerkende natuur- 
en milieuorganisaties. 
Niet leden: € 4,00  

 
 
 
 


