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Toespraak Koninklijke onderscheiding     Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

26 april 2022, de heer Van de Reep 

 

Meneer Van de Reep, 
 
Bevlogen! Een woord dat bij niemand beter past dan 
bij u. 
 
Want, u zet zich al ruim 30 jaar in als vrijwillig 

coördinator van de Weidevogelbescherming en van 

de Uilenwerkgroep voor de Stichting Werkgroep 

Groenbeheer Nootdorp-Leidschendam. 

 

Wat u aan kennis in huis heeft van alles dat met 

weidevogels te maken heeft, is ongekend. Deze 

kennis deelt u graag met andere weidevogelwachters 

die u de kneepjes van het vak maar wat graag 

bijbrengt.  

 

Overal waar u komt maakt u met uw mooie 

anekdotes en verhalen over wat u met uw 

vogelactiviteiten allemaal meemaakt, iedereen, zowel 

jong als oud, enthousiast. En dat enthousiasme helpt 

ieder voorjaar weer bij het werven, motiveren en 

begeleiden van nieuwe weidewachters. 

 



2 

 

Uw liefde voor vogels gaat ver. Ik heb mij laten 

vertellen dat u bij gebrek aan eigen vleugels, ieder 

jaar opnieuw gebruikmaakt van een hoogwerker om 

de jongen van een scholekster van het dak van een 

benzine station naar de grond te brengen omdat zij 

nog niet kunnen vliegen. Eenmaal aan de grond laat 

u ze dan flink piepen zodat de ouders weten waar ze 

zijn. 

 

En, toen een kolonie huismussen dakloos dreigde te 

worden vanwege sloop van oude huizen was u er als 

de kippen bij en heeft u met inzet van een sociale 

werkplaats 220 nestkasten laten maken zodat zij 

weer “onderdak” hadden.  

 

Zo kan ik nog wel even doorgaan want als er bij een 

bouwproject geen rekening dreigt te worden 

gehouden met broedgebieden of locaties van 

zangvogels, deinst u er niet voor terug om de bouw 

stop te laten zetten. 
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U deinsde wel even terug toen u jaren geleden al 

voor dag en dauw met uw verrekijker op pad ging 

naar de Ginkelse heide om de vogels daar te spotten 

en u ineens oog in oog stond met een Edelhert.  

 

Van het hert weer terug naar de vogels, want u 

overlegt met gemeenten over het inrichten van plas-

drasgebieden voor weidevogels. En, als 

stadsvogeladviseur heeft u daarnaast met verve het 

belang van de vogels in de nieuwe Driemanspolder 

bewaakt. 

 

Ook bent u nauw betrokken bij het herstellen van de 

Kerk- en Steenuilenstand. U zoekt nestlocaties, 

bouwt en plaatst nestkasten en als gecertificeerd 

vogelringer is het voor u een eitje om de uilskuikens 

te ringen. 

 

Uw leven staat in het teken van onze gevleugelde 

vrienden en u zou het niet anders willen. Ik begon er 

al mee. U bent een meer dan bevlogen vrijwilliger die 

zich met hart en ziel inzet voor bijna alles dat vliegt.  
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Meneer van de Reep, Zijne Majesteit de Koning heeft 

u benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.  

 

Van harte gefeliciteerd. 

 

 


