
De zonnepomp is een waterpomp,
die wordt aangedreven door ener-
gie van de zon. Die wordt opge-
wekt door twee zonnepaneeltjes bij
de pomp. De pomp kan stukken
weiland onder water zetten, zodat
ze aantrekkelijk worden voor wei-
devogels, die houden van drassig
gebied met hoog gras. Boeren die
op die manier aan weidevogelbe-
heer doen, moeten doorgaans met
een diesel slurpende en lawaaiige
tractor het land in om een pomp te
laten draaien, maar dat is met de
zonnepomp niet meer nodig.
De pomp is een initiatief van Land-
schap Noord-Holland en het
Streekfonds Waterland, dat streeft
naar het vergroten van de biodiver-
siteit in deze regio. Het geld ervoor
is bij elkaar gebracht door vrienden
en bekenden van Friso de Zeeuw
uit Monnickendam, die tot voor
kort directeur was bij projectont-
wikkelaar BPD, voorheen Bouw-
fonds. Bij zijn afscheid bij dat
bedrijf vroeg hij zijn gasten om, in
plaats van een persoonlijk cadeau
te geven, een bijdrage te leveren
aan de weidevogels.
De Zeeuw, die ook ambassadeur is
van het Streekfonds, nam de zon-
nepomp officieel in gebruik, samen
met Ernest Briët, directeur van
Landschap Noord-Holland. Met
een symbolische druk op de knop
werd de pomp ingeschakeld waar-
na het land van boer Knip onder
water werd gezet. ,,Want bij dat
ellendige nieuws van het CBS
begin deze week, daar leggen wij
ons niet bij neer’’, aldus De Zeeuw.

Zonnepomp als lichtpuntje voor de Waterlandse grutto

Friso de Zeeuw (links op de voorgrond) en Ernest Briët (rechts) laten het land  van Cor Knip in Zuiderwoude onder water lopen ten behoeve van de weidevogels. FOTO ELLA TILGENKAMP
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Zuiderwoude Dramatisch
nieuws, begin deze week: het CBS
bracht naar buiten dat het bijzon-
der slecht gaat met de weidevogel-
stand in Nederland. De grutto
verdwijnt en de grauwe gans komt
ervoor in de plaats, meldde het
bureau voor de statistiek. De gloed-
nieuwe zonnepomp op het land
van Cor Knip in Zuiderwoude, die
gistermiddag officieel in gebruik
werd genomen, wordt daarom
beschouwd als een geschenk uit de
hemel.
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