Jaarverslag Vogelwerkgroep
Zoetermeer 2017

Doelstellingen vereniging:
•
•

Het behoud en de verbetering van de vogelstand in Zoetermeer en omstreken.
Het vergroten van de belangstelling voor- en de kennis der natuur.

1. Algemeen
1.1 Inleiding
Het jaar 2017 ging als vanouds goed van start met de gezamenlijke Nieuwjaarsbijeenkomst met IVN
en KNNV.
Er zijn de gebruikelijke ledenactiviteiten gehouden: thema-avonden en excursies. De lessen op de
scholen zijn gegeven, er is veel overleg gevoerd, er is weer een cursus Vogelherkenning geweest.
Tellingen zijn uitgevoerd en ingevoerd. Er is verder overleg gevoerd over een voortgaande en
mogelijke uitbreiding van samenwerking met de andere natuurverenigingen IVN en KNNV. Vanwege
de cultuurverschillen is het echt samenvoegen van de verenigingen (nog) geen optie, maar we zoeken
de samenwerking zeker op. De gezamenlijke natuurlezing van de natuurverenigingen en gemeente is
een jaarlijks terugkerend fenomeen. Dit kan helaas niet meer in het Stadhuis, vanwege de
verbouwing, en is nu in de Speelboerderij bij het Buitenbeest gehouden.
Dit jaar gaat de boeken in als het jaar waarin het paar slechtvalk op de Stadhuistoren tot broeden
kwam in een splinternieuwe luxe nestkast, op 3 februari opgehangen door Dura Vermeer. Er zijn drie
jongen groot gebracht, waarvan er twee succesvol vliegvlug werden. Het derde jong is tweemaal van
de toren gevallen en teruggezet. Na de derde val lukte dat helaas niet meer. Het jong, een vrouwtje
was te zwaar, wat haar waarschijnlijk fataal is geworden. Toch een mooi resultaat. Dura Vermeer gaat
de kantoortoren verbouwen tot luxe appartementen, waarin de slechtvalken als vaste bewoners hun
plekje behouden. Op een zonnige middag in mei hebben we het winkelende publiek en de
terrasbezoekers in het Stadshart mee laten genieten van de rondvliegende slechtvalken en hun
jongen. Winfried heeft speciaal hiervoor een informatiefolder geschreven en uitgedeeld.
Er was een primeur van een broedgeval van de steltkluut in het net ingerichte Gruttolandje bij het
Buytenpark. Dit plas-drasgebied trekt zoals verwacht veel vogels aan.
Verder zijn aan de plannen voor windturbines in de Balij een einde gekomen., Dankzij de tegenstand
van de actiegroep Balij-Windmolenvrij en de politici van de Provinciale Staten is de Balij voorlopig en
hopelijk definitief uit de lijst met mogelijke locaties in Zuid-Holland geschrapt. Een mooie winst voor de
vogels.
De Praatpaal is weer in bladvorm in kleur uitgekomen en werd goed ontvangen.

1.2 Bestuur
Het bestuur kwam zes keer bij elkaar.
Bestuurssamenstelling:
Winfried van Meerendonk - bestuurslid sinds 1983, voorzitter, aftredend in 2018;
Hanneke Hoogvliet - bestuurslid sinds 2001, secretaris, aftredend in 2017;
Jos Raadschelders - bestuurslid sinds mei 2012, penningmeester, aftredend in 2020;
Jane Strous - jeugdzaken, aftredend in 2017;
Arno van Berge Henegouwen - website en jeugdzaken, aftredend in 2020.
Hanneke en Jane traden volgens rooster af. Jane was herkiesbaar en is een nieuwe termijn ingegaan.
Hanneke had aangegeven niet herkiesbaar te zijn. Omdat er geen kandidaten waren om de
bestuursfunctie over te nemen, heeft zij besloten de secretaristaken nog een jaar te vervolgen.
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1.3 Leden
Het ledental is in 2017 is met 6% gestegen. De deelnemers aan de cursus vogelherkenning waren
gedurende het cursusjaar gratis aspirant lid. Een aantal van hen heeft zich aan het eind van het jaar
aangemeld als lid.

1 januari 2017
af
bij
31 december 2017

algemeen
lid
110
6
7
111

gezinslid
29

erelid
3

8
37

3

totaal
142
6
15
151

1.4 Materialenoverzicht
Er is met succes een beroep gedaan op het Fonds 1818 voor de aanschaf van 10 nieuwe kijkers voor
de vogellessen.

2. Activiteiten
2.1 Excursies en thema-avonden voor leden
2.1.1. Excursies
De excursiewerkgroep wordt gevormd door de leden Fanny Fekkes, Wilma Noort, Ferdi Sieben en
Robert de Jong. Zij zorgden voor een mooi excursieaanbod naar ‘t Weegje, de Hellegatsplaten, het
land van Altena, Tiengemeten, de Zouweboezem, de Biesbosch, de Groenzoom, het eiland van
Brienenoord, Poelgeest, Arkemheen en de Pier van IJmuiden. Nico Scholtes is terug getreden uit de
excursiewerkgroep.
2.1.2. Thema-avonden
Naast de nieuwjaarsbijeenkomst met IVN en KNNV in de Speelboerderij op 12 januari, de ALV in
maart en de jaarlijks terugkerende Wijsvogelavond in november, zijn er nog 5 avonden met lezingen
geweest. De thema’s waren: De Haagse ooievaars door Caroline Walta van de Haagse
Vogelbescherming, fotoverslag van Botswana door Inge Duijssens, vogels van de Algarve door
Eduard Opperman, vogelreis naar Marokko door Henk de Hoog en de oorsprong en evolutie van
vogels door Arno van Berge Henegouwen. De thema-avonden werden georganiseerd door Jan
Peeraer en Simon Post.
2.1.3 Annet de Jong lezing
Op 29 maart was in de Speelboerderij de jaarlijkse publiekslezing over een natuurthema,
georganiseerd door de gemeente, IVN, KNNV en VWZ.
Het onderwerp was de Grutto. Als spreker is Albert Beintema uitgenodigd, de auteur van het boek “de
Grutto”, die in 2016 de Jan Wolkersprijs voor het beste Nederlandse natuurboek heeft gewonnen.

2.2 Excursies/lezingen/activiteiten op verzoek
2.2.1 Publieksexcursies
• Nationale Vogelweek 6-14 mei. De excursie op 14 mei ging naar het Gruttolandje, had een
maximale opkomst van 26 deelnemers, en werd begeleid door Jane Strous, Jos
Raadschelders, Dolf Siebert en Arno van Berge Henegouwen.
• Buytenpark 18 november. Er waren veel belangstellenden voor deze excursie, zeker 35.
Excursie werd begeleid door Arno van Berge Henegouwen, Jane Strous, Jos Raadschelders,
Winfried van Meerendonk.
2.2.2 Stand
• De ‘Westerparkdag’ op 28 mei, op initiatief van IVN. Diverse groene organisaties werkten
samen bij het Westpunt om er een informatieve dag van te maken. De stand werd bemand
door Leon van den Berg, Greet Laauw, Wilma Noort, en Caroline Visser.
2.2.3 Lezing op verzoek
• Jane Strous heeft een lezing verzorgd op 3 juli in het Buitenbeest voor ouderen van de
dagopvang.
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2.3 Jeugdactiviteiten
In 2017 werden er opnieuw vogellessen gegeven op de basisscholen in Zoetermeer door Arno Beijer,
Arno van Berge Henegouwen en Jane Strous. Van 31 januari tot en met 28 maart en van 19
september tot en met 14 november werd op de dinsdagen aan twee groepen les gegeven. In totaal 28
groepen op 12 verschillende scholen. Het rooster was zo goed als volgeboekt. Vooral de middenbouw
was goed vertegenwoordigd. Het aantal inschrijvingen is toegenomen vergeleken met vorig jaar. Een
les verloopt als volgt: na een inleiding, steeds afwisselend gegeven door een van ons, is er een
instructie over het gebruik van de kijkers. Daarna gaan we naar buiten en maken een wandeling met
de leerlingen in een groene omgeving van de school. Behalve aan vogels besteden we ook aandacht
aan de natuurlijke omgeving en leggen uit, dat er een verband bestaat tussen begroeiing en
vogelstand. Teruggekeerd in de klas registreren we de namen van de waargenomen vogelsoorten.
Daarbij gebruiken we foto’s van leden van de Vogelwerkgroep. We ervaren steeds meer het gebruik
van de viltborden met de foto’s als te bewerkelijk. Het plan is om voor volgend schooljaar een betere,
eenvoudiger en eigentijdse manier te vinden om de gespotte vogels te tonen via een digibord.
Het thema van dit jaar was voor de eerste helft van het jaar “Kleurenpracht en Vederdracht” en voor
de tweede helft “Stadsvogels in Zoetermeer”, beide zijn door Arno Beijer als PowerPoint-presentatie
ontwikkeld.
In dit leerjaar hebben we wederom te maken gekregen met onverwacht snelle uitval van de
verrekijkers door het veelvuldige gebruik. Dit jaar schaften we weer 5 nieuwe kijkers aan. De kapotte
kijkers hebben we ook nu weer gedoneerd aan de Vogelbescherming voor een vogelproject in Afrika.
Jaar

Aantal groepen

Aantal
leerlingen

Onderwerp in de klas

Actualiteit

Klauwieren

Het jaar
van de
spreeuw

2014
jan - feb

23

546

10

247

Akkerlandvogels

Het jaar
van de
patrijs

jan – apr

24

554

Akkerlandvogels

Het jaar
van de
patrijs

sep – nov

16

340

Roofvogels

Geen

Jan-apr

11

258

Roofvogels

Geen

Sep-dec

12

288

Kleurenpracht en
Vederdracht

Geen

Jan-april

12

234

Kleurenpracht
en Vederdracht

Geen

Sep-dec

16

425

okt – dec

2015

2016

2017

Stadsvogels in
Zoetermeer
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2.4 Stadsvogeladviseur
Lia Koomen is actief als Stadsvogeladviseur. Els Luijkx is ook nog beperkt beschikbaar als ze in
Nederland is.
Zie verder punt 2.8.9.

2.5 ARBO/EHBO/BHV
De ARBO en excursierichtlijnen zijn gehandhaafd.
Leon van den Berg heeft nascholing gevolgd, waarmee zijn EHBO-bevoegdheid geldig blijft.
Hij is de BHV-er tijdens de thema-avonden.

2.6 Informatie leden/geïnteresseerden
2.6.1 Praatpaal
In 2017 verschenen er 2 Praatpalen in tijdschriftvorm in kleur. Praatpaal 1 werd nog onder redactie
van Arno van Berge Henegouwen, Ria van Egmond en Leon van den Berg uitgegeven. Het stokje is
overgegeven aan Arno van Berge Henegouwen, die Praatpaal 2 onder zijn hoede heeft genomen en
de redactie zal voortzetten.
De Praatpaal is digitaal op de website te lezen. Het plan is de verschijningsfrequentie uit te breiden
naar 3x per jaar en meer schrijvers te benaderen.
2.6.2 E-mail
Leden zijn via e-mail geïnformeerd over thema-avonden, excursies en andere zaken.
2.6.3 Facebook
Maarten Koster heeft een Facebookpagina gemaakt en zet hier actualiteiten op.

2.7 Publiciteit
2.7.1 Krant
Er zijn met vaste regelmaat door de voorzitter persberichten naar het AD, Streekblad en Zoetermeer
Dichtbij verzonden met aankondigingen van activiteiten voor het Zoetermeerse publiek zoals
publieksexcursies. Deze zijn vrijwel altijd geplaatst. Verder zijn er in het Streekblad informatieve
stukjes verschenen in de rubriek “Groeten uit het Groen”. Onze leden Arno van Berge Henegouwen
en Winfried van Meerendonk hebben daar regelmatig aan bijgedragen.
2.7.2 Website
Arno van Berge Henegouwen heeft de website www.vwgzoetermeer.nl onderhouden.

2.8 Vogeltellingen/ projecten
2.8.1 Trekvogeltellingen
Marcel van der Tol heeft een telling verricht vanaf de Telpost Buytenpark tijdens de Eurobirdwatch.
Hiervan is verslag gedaan op www.trektellen.nl.
2.8.2 Euro Birdwatch
Op zaterdag 30 september heeft de VWZ weer meegedaan aan de Euro Birdwatch van
Vogelbescherming Nederland met de trektelpost.
2.8.3 Broedvogelinventarisatie
• Balij. Jan Peeraer heeft i.s.m. een lid van de vogelwacht Delft e.o. voor het tiende
achtereenvolgende jaar de Scheg geteld volgens de Sovon BMP methode. Resultaten van
deze tellingen hebben we kunnen gebruiken in ons bezwaar tegen de beoogde windturbines
in de Balij.
2.8.4 Kolonievogeltellingen (broedvogelparen)
Blauwe reiger
Marcel van der Tol heeft de broedkolonies van de Plas van Wiegel (Gelderswoudse Plas), Plas van
Poot en de Floraplas geteld.
Aalscholver
Kolonies in de Gelderswoudse Plas en de Plas van Poot zijn geteld door Marcel van der Tol.
Kokmeeuw
De broedkolonie kokmeeuw op de Benthuizerplas is geteld door Marcel van der Tol.
Oeverzwaluw
Buytenpark:
De fa. Glijnis heeft vroeg in het jaar de grond voor de wand geschoond, opgehoogd en geëgaliseerd.
Er is antiworteldoek onder de toplaag aangebracht. Jos heeft de dieptes van alle gebruikte gangen
opgemeten. Leuk om te weten dat deze metingen een mooi stabiel beeld opleverden. Daarna hebben
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Winfried, Dick, Simon, Martin, Rob en Jos op 3 maart de gaten geschoond en aangevuld. Ladders
waren niet nodig; de gaten zitten behoorlijk laag.
Dick van Asperen telde 22 succesvolle paartjes.
Oosterheem:
Er is met meten en herstellen door Jos meer aandacht aan de wand besteed dan voorgaande jaren.
Behalve verharding van het zand treden verzakkingen op, waardoor de korte kunststof pijpen achter
de ingangen wegschieten. Extra werk, wat na 7 broedjaren te verwachten valt.
Na metingen op 11 maart bleek ook dat er veel ondiepe gangen waren. Van alle gangen waren er 26
gaten met een diepte tussen 20 en 35; dat lijkt niet goed. Ook bleek het zand uit 2016 bij een aantal
gaten erg hard opgedroogd, waardoor er door de oeverzwaluwen voor andere gaten gekozen werd.
Jos heeft daarom een week voor de werkzaamheden de keiharde ingangen losgehakt en verwijderd.
Een tweetal pijpen uit de bovenste rij, die verzakt en verschoven waren zijn opnieuw geplaatst.
Zaterdag 18 mrt. gingen we aan de slag met Armand, Edwin, Jan, Reinier, Leon, Wendy, Jos, Greet,
Robert en Marja. Fanny was er voor de foto’s en Leon voor de koffie. We spraken van te voren af om
het zand minder hard aan te stampen.
Ook probeerden we dit jaar andere aanduwstokken uit om te kijken of die beter bevallen dan de
hamerstelen en dat was zeker het geval.
Jos Raadschelders en Marja Kreike telden 65 succesvolle broedparen.
Gierzwaluw
Dick Storm inventariseert gierzwaluwen in Zoetermeer. In 2017 heeft hij een eindverslag geschreven
over zijn bevindingen in de wijken Meerzicht, Buytenwegh, de Leyens, Seghwaert, Noordhoven,
Oosterheem, Dorp, Centrum, Palenstein, Driemanspolder en Rokkeveen.
2.8.5 Slaapplaatstelling grote zilverreiger en aalscholver
Er zijn twee Sovon-tellingen verricht bij de Gelderswoudse plas door Winfried van Meerendonk en
Hanneke Hoogvliet.
2.8.6 Winter/watervogeltellingen
Henk de Hoog, Ton Harteveld en Simon Post hebben in 2017 door omstandigheden slechts één keer
de watervogeltelling van de Grote Drooggemaakte Polder gedaan.
Jos Raadschelders en Marja Kreike hebben 4 keer de watervogeltelling in het Noordelijk
Plassengebied gedaan.
2.8.7 MUS-telling
In alle 16 postcodes in Zoetermeer worden door 1, 2 of 3 tellers de stadsvogels geïnventariseerd. Er
zijn 44 stadstellingen ingevoerd. Een mooi resultaat.
Jaarlijks vinden er verschuivingen of mutaties plaats op de tellerslijst. Waldo van Zuylen is extra gaan
tellen en Inge Duijsens is toegevoegd.
De vaste tellers zijn nu: Derek Burden en Ria van Egmond, Hanneke Hoogvliet en Winfried van
Meerendonk, Marja Kreike en Jos Raadschelders (samen 2 gebieden), Waldo van Zuylen en Inge
Duijsens, Lia Koomen, Arno van Berge Henegouwen (2 gebieden), Jane en Ronald Strous, Jaap
Hortensius, Inge Vos, Willemke Marinus, Johan Idema, Peter Boymans, Rob Bolle en Dick van
Asperen (met zijn drietjes 2 gebieden), Piet van Wijgerden en Herman van Zoelen,
Postcode 2719 wordt door iemand van buiten de VWZ geteld. De naam van deze teller is bij het
bestuur bekend.
2.8.8 PTT-telling
Esther en Marcel van Rooijen telden voor het eerst de PTT-telling 1107 aan de noordkant van
Zoetermeer (Eerder 8 x geteld door Jos en Marja).
2.8.9 Vogelvoorzieningen Oosterheem, vogelrotonde Thomas Morelaan-Martin Luther Kinglaan,
huiszwaluwtil.
De vogelhuisjes op de vogelrotonde zijn aan vervanging toe. Lia Koomen heeft Vogelbescherming
bereid gevonden om nieuwe huisjes te doneren. Het zou mooi geweest zijn als dit voor het
broedseizoen 2018 gerealiseerd zou zijn, maar de gemeente laat op zich wachten. Het is niet bekend
hoe de bezetting van de huisjes was in het broedseizoen 2017, omdat dat pas blijkt bij het
schoonmaken van de huisjes. De bedoeling was dit te controleren als de nieuwe huisjes zouden
worden geplaatst, maar dat is bij het schrijven van dit jaarverslag nog steeds niet geregeld door de
gemeente.
De huiszwaluwtil is tot op heden nooit bezet geweest. Van de vogelvoorzieningen in huizen in
Oosterheem (ingebouwde neststenen) zijn geen gegevens bekend.

2.9 Cursus Vogelherkenning
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In 2017 is er weer een cursus gegeven met de docenten Marja Kreike, Arno van Berge Henegouwen,
Jane Strous en Winfried van Meerendonk. Er waren 27 deelnemers. Er was meer belangstelling, dus
er is weer een wachtlijst ontstaan.

3. Externe betrekkingen
3.1 Samenwerking andere organisaties in Zoetermeer
3.1.1 Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark (KB) www.kwaliteitsteambuytenpark.nl
De VWZ neemt deel aan het KB. Bestuursleden Winfried en Hanneke wonen soms de vergaderingen
bij en adviseren het KB over de natuuraangelegenheden. Het leeuwendeel van het werk voor het KB
wordt verzet door 2e secretaris Raymond Timmermans, een bewoner van Buytenwegh, en Leon van
den Berg, voorzitter en 1ste secretaris. Degenen die zich als sympathisant van het KB hebben
aangemeld, krijgen regelmatig verslagen toegestuurd.
Bij de inloopochtend voor belangstellenden hebben Jane Strous en Hanneke Hoogvliet een stand
bemand van de VWZ.
3.1.2 Balij Windmolenvrij www.balij-windmolen-vrij.nl
Met het bereiken van het doel, windturbines van de kaart, zijn onze activiteiten voor deze groep
gestopt.

3.2 Gemeente Zoetermeer
3.2.1 Overleg team Groen Spelen en Leren (voorheen team NME) met N&M-organisaties
Hanneke Hoogvliet heeft als secretaris dit overleg in het begin van het jaar bijgewoond. Dit is
overgenomen door Arno van Berge Henegouwen. Aan bod komen gezamenlijke activiteiten en
educatieve zaken. Daarnaast komen zaken aan de orde als het beheer van parken en
recreatiegebieden.
3.2.2 Beheer en onderhoud
Winfried van Meerendonk neemt deel aan het “maai- en snoeibeheer”- overleg met de gemeente,
samen met vertegenwoordigers van IVN en KNNV.
Er is budget voor een kwaliteitsimpuls. Daarmee moet Zoetermeer naast onderhoud ook een
verbetering van de leefomstandigheden van flora en fauna bewerkstelligen. Die impuls moet ook
daadwerkelijk in 2018 worden uitgewerkt en in de praktijk gebracht. Er zullen o.a. botanische
bolgewassen worden geplant die insecten aantrekken. Na 10 jaar vergaderen willen we echt concrete
stappen maken die de biodiversiteit ten goede komen. Het gevoel dat alles “netjes” moet zijn en een
strakke uitstraling moet hebben zit diepgeworteld maar komt in veel gevallen de biodiversiteit niet ten
goede. Ook de diverse waterschappen worden afwisselend uitgenodigd in verband met het concreet
maken van de aanleg van natuurvriendelijke oevers. BAM deed het (groen)onderhoud van de wijken
Rokkeveen en Oosterheem. Hoek Hoveniers (wijken Buytenwegh De Leyens en Meerzicht) en Glijnis
BV verzorgden de overige gebieden en projecten. We vergaderden met gemeente, aannemer(s) en
waterschappen twee maal en vergaderden telkens voorafgaande aan het overleg met vaste
samenstelling van IVN (Sinie de Jonge), Joke Meijer, KNNV (Henk Lubberding) en VWZ (Winfried van
Meerendonk).
Henk Bessembinders was in 2017 notulist vooroverleg. Anke Smits nam afscheid wegens verhuizing
en nam tot haar verhuizing de notulen ook van het overleg met gemeente en waterschappen voor
haar rekening.
3.2.3 Overig
• Contact met stadsecoloog. Er is contact geweest met Hendrik Baas, de stadsecoloog, over
diverse gelegenheden, onder andere het Gruttolandje. Overleg is nog gaande over het
informatiebord voor de oeverzwaluwwal. Hiervoor is subsidie ontvangen vanuit
Vogelbescherming Nederland. Arno van Berge Henegouwen heeft een tekst geschreven,
maar vanuit de gemeente is nog steeds geen actie ondernomen. Voor de slechtvalken op de
stadhuistoren zijn twee nestkasten geplaatst. Met de medewerking van Hendrik Baas heeft
Martin Mollet de slechtvalken kunnen ringen.
• Contact met de wethouder. Winfried van Meerendonk heeft een voorstel ingediend om de
vuurwerkshow op 5 mei naast de Stadhuistoren te verbieden vanwege het broedgeval,
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•

hetgeen gebeurd is. Daarnaast heeft hij gepleit voor een algeheel verbod van roofvogelshows
en het oplaten van ballonnen.
Contact met de faunabeheerder. Winfried heeft medewerking gekregen van Erwin Hemelop,
de faunabeheerder. Erwin heeft voor materiaal gezorgd voor het schonen van de plas in het
Libellenreservaat en heeft hulp geboden bij het ophangen van de bosuilkast van Inge Duijsens
in het Arianepark.

3.3 Staatsbosbeheer
Gebruikersplatform de Balij/Bieslandse Bos
De VWZ heeft weer een afvaardiging in het gebruikersoverleg. Jeanne Dictus heeft vergaderingen
bijgewoond en hiervan verslag gedaan aan het bestuur.
Gebruikersplatform Bentwoud
Waldo van Zuylen neemt hieraan deel. Er zijn 2 ijsvogelwanden aangelegd.

3.4 Andere overlegstructuren
3.4.1 Zuid-Hollands Vogelaarsoverleg
Dit overleg vindt twee maal per jaar plaats. Er zijn naast Zuid-Hollandse VWG’s ook
vertegenwoordigers van Sovon en Vogelbescherming Nederland aanwezig. Er komen allerlei zaken
aan de orde die bij VWG’s spelen. Winfried en Hanneke zijn bij het eerste overleg in maart in
Zwijndrecht aanwezig geweest.
3.4.2 Overleg regionale VWG’s met Staatsbosbeheer
Winfried heeft deze vergaderingen bezocht in Delft.
3.4.3 Gezamenlijke procedures met Natuur en Milieufederatie.
Er lopen diverse procedures tegen ontheffingen die door de Provincie Zuid-Holland zijn verleend aan
de Faunabeheereenheid voor het afschieten van o.a. roeken, smienten, ganzen etc. Susanne Kuijpers
van de Natuur en Milieufederatie heeft hierin een voortrekkersrol genomen, waarbij we aanhaken, net
als andere vogelwerkgroepen.

4. Resultaten jaarplan 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeugdactiviteiten: lessen aan scholen.
Publieksexcursies.
Vogelinventarisaties: MUS, watervogels, kolonievogels, gierzwaluwen, slaapplaatsen. BMP:
Scheg-Balij.
Inventarisatie vogelvoorzieningen Oosterheem.
Onderhoud aan de twee oeverzwaluwwallen.
Deelname Euro Birdwatch.
Deelname Nationale Vogelweek.
Deelname Westerparkdag.
Deelname Kwaliteitsteam Buytenpark.
Deelname Klankbordgroep Balij.
Website-beheer.
Praatpaal: 2x in bladvorm verschenen.
Cursus Vogelherkenning.
Volgen en adviseren in het Groenbeleid van de gemeente Zoetermeer: via het gezamenlijke
beheeroverleg met IVN, VWZ en gemeente (“Beheergroep”) en via de stadsvogeladviseur.
Voortgang samenwerking met andere verenigingen.

5. Jaarplan 2018
Ook in 2018 hebben we de hulp van de leden hard nodig!
Buiten de lopende, jaarlijks terugkomende activiteiten zoals de excursies, thema-avonden, advisering
en deelname aan overlegstructuren willen we het volgende realiseren:
• Uitbreiding van het bestuur.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inventarisatie vogelvoorzieningen Oosterheem Stadsvogelproject (huismus, oeverzwaluw,
huiszwaluwtil, gierzwaluw).
Jaarlijks onderhoud van de twee kunstmatige oeverzwaluwenwanden.
Vogeltellingen: BMP, watervogeltellingen, MUS, kolonievogels, slaapplaatsen.
Deelname Eurobirdwatch.
Bemensing trektelpost (vacature).
Publieksexcursies.
Deelname aan de Nationale Vogelweek.
Deelname Westerparkdag.
Praatpaal drie papieren uitgaven.
Digitale nieuwsbrief.
Jeugdactiviteiten: lessen aan scholen.
In gesprek blijven met de gemeente voor goed groenbeleid: Beheergroep en
stadsvogeladviseur.
Continueren deelname aan het Kwaliteitsteam Buytenpark.
Informatie verstrekken via de website, facebook en op uitnodiging van belangstellenden. (bijv.
Tuingezel, scouting).
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