Jaarverslag Vogelwerkgroep Zoetermeer 2018
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

Traditiegetrouw begon ook dit verenigingsjaar weer met de nieuwjaarsbijeenkomst op 11 januari in
het Buitenbeest. De kalender was weer rijkelijk gevuld met themabijeenkomsten, ledenexcursies en
publieksexcursies (zie onder activiteiten). Het weer zat ons daarbij niet tegen; zelfs de 2 fietsexcursies
konden met mooi weer worden gehouden. Primeur was een themabijeenkomst over een “niet-vogel
onderwerp”, vlinders en libellen, waar ook leden van andere natuurverenigingen welkom waren.
Er was in 2018 ook weer een gezamenlijke natuurlezing van de natuurverenigingen en gemeente, de
Annet de Jong lezing. Anneke Wagner heeft daar veel interessante zaken over orchideeën verteld.
Op 15 april waren we aanwezig bij de Monitoring Bijeenkomst in Happy Moose. Hier werden
onderzoeksmethoden en resultaten gepresenteerd (zoals bv onze MUStelling). We hebben hier een
nieuwe teller aan overgehouden.
Het jaar 2017 was het jaar van de slechtvalk in de stadhuistoren. Ook in 2018 hebben we hier weer
aandacht aan geschonken. Het paartje heeft een aantal keer de media gehaald. Natuurlijk omdat er
genesteld werd en er jongen werden geboren. Maar ook omdat het vuurwerk bij het bevrijdingsfestival
werd gecanceld om het nest niet te verstoren. Verder ook leed omdat niet ieder jong het gehaald
heeft.
Als we iets moeten koppelen aan het jaar 2018 dan zijn dat twee bijzondere gebeurtenissen. Allereerst
het besluit van het nieuwe college dat de Plas van Poot natuurkern is geworden. Hiervoor heeft ook
onze vogelwerkgroep zich hard gemaakt. Door dit besluit is bijvoorbeeld de toekomst van de
aalscholver- en blauwe reigerkolonie voorlopig veilig gesteld. Tweede bijzondere gebeurtenis is de
waarneming van een steppenkiekendief bij de telling EuroBirdwatch in het Buytenpark (door Marcel).
2018 heeft ook in het teken gestaan van meer transparantie en communicatie vanuit het bestuur.
Hiertoe was in de vorige jaarvergadering opgeroepen. Naast de Praatpaal is er maandelijks een
nieuwsbrief verschenen waarin o.a. verslag gedaan is van de bezigheden van het bestuur.
Dit jaar is er geen vogelherkenningscursus gehouden. Wel is er inmiddels een lijst met meer dan 20
belangstellenden voor de cursus die we in het voorjaar van 2019 gaan organiseren.
Het bestuur constateert enerzijds dat er een stabiel ledenaantal is maar anderzijds dat slechts een
beperkt deel van hen actief is en dat het aantal jeugdige leden procentueel afneemt. Deze
constateringen waren aanleiding voor een aantal gesprekken binnen het bestuur over de toekomst
van de vogelwerkgroep. Besloten werd om dit onderwerp op de agenda van de komende Algemene
Ledenvergadering te zetten.
In dit kader hebben we ook dankbaar gebruik gemaakt van Kelly de Vries, student Diermanagement
aan het Van Hall Larenstein te Leeuwarden. Zij was op zoek naar een onderzoeksopdracht en wij
hebben haar gevraagd te onderzoeken hoe we wat aantrekkelijker zouden kunnen worden voor
jeugdige leden (en hoe deze vast te houden), waarbij we haar aangemoedigd te hebben vooral te kijken
bij andere (natuur)verenigingen.
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1.2 Bestuur
Op de vorige jaarvergadering werd afscheid genomen van Hanneke en Winfried die vele
jaren deel uitmaakten van het bestuur.
Hun plekken werden ingenomen door Marcel van der Tol en Hans Peters
Het bestuur kwam zes keer bij elkaar.
Bestuurssamenstelling:
Marcel van der Tol
- voorzitter; aftredend in 2022
Hans Peters
- secretaris; aftredend in 2022
Jos Raadschelders
- penningmeester; aftredend in 2020
Jane Strous
- jeugdzaken; aftredend in 2021
Arno van Berge Henegouwen
- website en jeugdzaken; aftredend in 2020
.

1.3 Leden

Het ledental is in 2018 is met 7% gestegen.

1 januari 2018*)
af
bij
31 december 2018

algemeen
lid
105
3
9
112

gezinslid
40
1
5
43

erelid
3
3

totaal
148
4
14
158

*) gecorrigeerd ivm opzeggingen en mutaties

1.4 Materialenoverzicht

Ook dit jaar zijn er veel van de verrekijkers die we bij de Vogelbescherming aanschaften kapotgegaan.
We zijn met 16 kapotte verrekijkers naar Zeist getogen, waar ze gemaakt worden. Van een aantal
wordt het oculair vastgezet zodat deze niet meer eraf gedraaid kan worden.
De voorgenomen aanschaf van 10 nieuwe kijkers is uitgesteld in afwachting van een nieuw type,
waarbij het probleem met het huidige type zou moeten zijn opgelost.

2. Activiteiten
2.1 Excursies en thema-avonden voor leden

2.1.1. Excursies
De excursiewerkgroep wordt gevormd door de leden Fanny Fekkes, Greet Laauw, Wilma Noort, Ferdi
Sieben en Robert de Jong.
Zij zorgden voor een mooi excursieaanbod naar het Leersumse veld, Grevelingen/Brouwersdam,
Amerongse Bovenpolder, Lage Vuursche, Quackjeswater/Voornes Duin, Landje van Gruyters, Groene
Joncker, Groenzoom (fiets), Eempolder, Ganzenhoek en Poelgeest.
2.1.2. Thema-avonden
Naast de nieuwjaarsbijeenkomst met IVN en KNNV in de Speelboerderij op 10 januari, de ALV in maart
en de jaarlijks terugkerende Wijsvogelavond in november (deze keer door Hanneke Hoogvliet
gewonnen) zijn er nog 5 avonden met lezingen geweest. De thema’s waren: Ganzen door Albert de
Jong (Sovon), De Fuut door Guus van der Poel, Gambia door Henk de Hoog, Vlinders en Libellen door
Albert Vliegenthart (Vlinderstichting), en Vogelringstation Meijendel door Vincent van der Spek en
Peter Spierenburg.
De thema-avonden werden georganiseerd door Jan Peeraer en Simon Post.
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2.1.3 Annet de Jong lezing
Op 18 april was in de Speelboerderij de jaarlijkse publiekslezing over een natuurthema, georganiseerd
door de gemeente, IVN, KNNV en VWZ. Is het niet: de natuurverenigingen (IVN, KNNV en VWZ in
samenwerking met de gemeente?)
Het onderwerp was Orchideeën. Spreekster was biologe Anneke Wagner.

2.2 Excursies/lezingen/activiteiten op verzoek

2.2.1 Publieksexcursies
 Buytenpark 14 april. Deze excursie op 14 april 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
 Nationale Vogelweek 6-14 mei. Op 12 mei werd er in dit kader een excursie gehouden in de
Balij. Deze was wederom volledig volgeboekt.
 Fietsexcursie Groenzoom15 september. Er waren veel belangstellenden voor deze excursie.
Excursie werd begeleid door Arno van Berge Henegouwen, Jane Strous, en Piet Bol.
2.2.2 Deelname aan Westerparkdag
De ‘Westerparkdag’, een initiatief van IVN, was dit jaar op 27 mei. 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, Jaap Hortensius en Jos Raadschelders. Arno Beier en Jane Strous verzorgden
een excursie voor de kinderen met als titel “Op zoek naar het ei van de Oervogel”.

2.3 Jeugdactiviteiten

In 2018 werd het vogellesteam bestaande uit Arno Beijer, Arno van Berge Henegouwen en Jane Strous
versterkt met een vierde lid; Ruud van lier. Er werd aan 40 groepen van Zoetermeerse basisscholen
lesgegeven gedurende 6 maanden. Een kleiner aantal dan vorig jaar. Het is moeilijk aan te geven waar
deze teruggang aan te wijten is. Tilly Kester die de site voor de reserveringen van de lessen beheert,
heeft nog een reminder aan de scholen gestuurd, wat nog niet eerder was gebeurd. Hierop hebben
zich alsnog 6 scholen aangemeld.
De viltborden met de vogelfoto’s gemaakt door leden van de VWGZ hebben we dit jaar niet meer
tijdens de lessen gebruikt. We zijn overgestapt op het digitaal tonen van de gespotte vogels op het
digibord. De foto’s haalden we van een website, hetgeen ons minder gesjouw opleverde.
Arno Beijer maakte weer een gedegen en humoristische presentatie met de naam “Acrobaten in de
lucht” n.a.v. het jaar van de Huiszwaluw.
Verder hebben Arno Beijer en Jane Strous een les verzorgd voor de Scoutinggroep Ashanti, een standje
bemand op de open dag van de schooltuinen aan de Voorweg en een kinderspeurtocht onder de naam
“Op zoek naar de Oervogel” gehouden op de Westerparkdag.
Aantal
groepen

Aantal
leerlingen

jan - apr

12

sep - dec

Jaar

Onderwerp in de klas

Actualiteit

234

Kleurenpracht en Vederdracht

Geen

16

425

Stadsvogels in Zoetermeer

Geen

feb - apr

16

357

Stadsvogels in Zoetermeer

Geen

sep - dec

8

188

Acrobaten in de lucht

Het jaar van de Huiszwaluw

2017

2018
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2.4 Stadsvogeladviseur

Lia Koomen is actief als Stadsvogeladviseur.

2.5 ARBO/EHBO/BHV

De ARBO en excursierichtlijnen zijn gehandhaafd.
Voor zowel de excursiecommissie als voor de Uiterwaard (als we daar aanwezig zijn) is een
verbandtrommel aangeschaft .

2.6 Informatie leden/geïnteresseerden

2.6.1 Praatpaal
In 2018 verschenen er twee Praatpalen in tijdschriftvorm onder redacteurschap van Arno van Berge
Henegouwen en Jos Raadschelders. In totaal 11 schrijvers leverden een geschreven bijdrage aan het
blad. Foto’s werd geleverd door diverse fotografen van binnen en buiten de vereniging.
De Praatpaal is na verschijnen in gedrukte vorm enkele weken later gepubliceerd op de website.. Het
plan is de verschijningsfrequentie uit te breiden naar 3x per jaar en meer schrijvers te benaderen.
2.6.2 E-mail
Leden kregen via e-mail bijna maandelijks de nieuwsbrief (in 2018 8x) en aparte mails over themaavonden, excursies en andere zaken.
2.6.3 Facebook
Maarten Koster heeft ooit een groep op Facebook gemaakt en zette hier actualiteiten op.
In 2018 heeft het bestuur de beheerfunctie gekregen van deze groep.

2.7 Publiciteit

2.7.1 Krant
Er zijn met vaste regelmaat persberichten naar het AD, Streekblad en Zoetermeer Dichtbij verzonden
met aankondigingen van activiteiten voor het Zoetermeerse publiek zoals publieksexcursies. Deze zijn
vrijwel altijd geplaatst.
2.7.2 Website
Arno van Berge Henegouwen en Marcel van der Tol hebben de website www.vwgzoetermeer.nl
onderhouden

2.8 Vogeltellingen/ projecten

2.8.1 Trekvogeltellingen
Marcel van der Tol heeft op zaterdag 6 oktober een telling verricht vanaf de Telpost Buytenpark
tijdens de Euro Birdwatch. Hiervan is verslag gedaan op www.trektellen.nl.
2.8.2 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.
2.8.2 Beheer oeverzwaluwenwanden
Voor de tiende keer na 2008 hebben Jos en Marja het onderhoud aan de beide kunstmatige
oeverzwaluwwanden georganiseerd. De datumprikker wordt altijd snel door veel mensen ingevuld.
Nog altijd is er een goede samenwerking met Reinier Gillissen van de gemeente.
Hij regelt de materialen en is trouw aanwezig om te helpen. Ook de fa. Glijnis, die het zand levert,
toont steeds vaker belangstelling. Volgend jaar leveren zij een grondboor mee om het schonen te
vergemakkelijken.
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Het jaarlijks onderhoud is op zaterdag 17 en vrijdag 23 maart 2018 weer prima gelukt met
respectievelijk 11 en 5 vrijwilligers. Voor de 11 man in Oosterheem werd het buffelen bij een
temperatuur van 0 graden en een straffe oostenwind. We waren nog nooit zo snel klaar.
In het Buytenpark werd het ook een klus voor krachtpatsers. Daar werd oud en keihard zand uit 2016
met veel gebeuk en harde strijdkreten alsnog uitgehakt. Dit jaar hebben we de
bijlstelen vervangen door tuinpaaltjes die beter in de vulpijpen passen.
Hoewel het zand in 2017 en 2018 beter van kwaliteit was blijft het een aandachtspunt. Jos oriënteert
zich elders. Een ander voortschrijdend probleem zijn de verzakkingen in Oosterheem, die groter
onderhoud vragen dan een vrijwilliger met een schop tot nu toe kon doen. Ook voor de te hoge
begroeiing in Buytenpark moesten vrijwilligers aantreden.
2.8.3 Monitoren oeverzwaluwwanden
Dick v Asperen heeft in de broedperiode een aantal malen de wand in het Buytenpark bezocht en
bewegend beeld opgenomen en die beoordeeld op in- en uitvliegen. Op 20 september zijn de dieptes
van de mogelijke nestholtes opgemeten door Jos. Dit resulteerde in 18 mogelijk bezette nesten als er
een minimum diepte van 60 centimeter wordt aangehouden. Bij 4 van de 18 nestholtes werd geen inen/of uitvliegen geconstateerd. Resultaat: 14 broedgevallen.
In Oosterheem wordt door Jos en Marja een andere telmethode gebruikt. Na drie observaties op
verschillende momenten in de tweede helft van het broedseizoen worden de gaten geturfd waar
zichtbaar wordt in en uitgevlogen. Resultaat: 60 broedgevallen.
Let wel: het aantal nesten ligt hoger omdat de zwaluwen in een goed jaar meerdere legsels hebben.
2.8.4 Winter/watervogeltellingen
Henk de Hoog en Simon Post hebben in 2018 twee keer de Grote Drooggemaakte Polder geteld.
Jos Raadschelders en Marja Kreike hebben 5 keer de watervogeltelling in het Noordelijk Plassengebied Zoetermeer gedaan.
2.8.5 MUS-telling
Op de tellerslijst staan vier nieuwe tellers. Esther en Marcel van Rooijen hebben zich aangemeld en
daardoor kon de nieuwbouwwijk 2721 door Sovon worden toegevoegd aan ons Zoetermeerse
telgebied. Greet Laauw en Zoë Langezaal hebben wijk 2718 overgenomen van Jaap Hortensius, die
om gezondheidsredenen moest stoppen.
In alle nu 17 postcodes worden door 1, 2 of 3 tellers de stadsvogels geïnventariseerd. Er zijn dit jaar
50 tellingen ingevoerd. Nog nooit zo veel, een prachtige prestatie.
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 (2 gebieden)
en Inge Duijsens, Lia Koomen, Arno van Berge Henegouwen (2 gebieden), Jane en Ronald Strous,
Greet Laauw, Zoe Langezaal, 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, Marcel
en Esther van Rooijen.
Postcode 2719 wordt door iemand van buiten VWZ geteld. De naam van deze teller is bij het bestuur
bekend.
2.8.6 PTT-telling/ Midwintertelling
Esther en Marcel van Rooijen deden in januari voor de eerste keer mee aan de 51ste editie van de
Sovon midwintertelling. Het betreft het gebied 8033 Zoetermeer Tuylpark/Oosterheem.
Verder telden zij weer Sovons oudste PTT-telling 1107 Zoetermeer Noord.

2.8.7 slaapplaatstelling Grote zilverreigers en aalscholvers op de Zoeterwoudse plas.
Hanneke Hoogvliet en Winfried van Meerendonk doen dit meestal 2x per jaar (februari en oktober,
de decembertelling slaan we altijd over). In 2018 is alleen de februaritelling gedaan (op 24-2-18). De
oktobertelling moesten ze laten schieten door omstandigheden
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2.8.8 Vogelvoorzieningen Oosterheem, vogelrotonde Thomas Morelaan-Martin Luther Kinglaan
De vogelhuisjes op de vogelrotonde Thomas Morelaan-Martin Luther Kinglaan zijn aan vervanging
toe. Lia Koomen heeft Vogelbescherming bereid gevonden om nieuwe huisjes te doneren. Helaas zijn
deze niet voor broedseizoen 2018 gerealiseerd, maar inmiddels zijn ze geplaatst. De nabijgelegen
huiszwaluwentil bij de Weidemolen behoeft al langer onderhoud evenals het modderpoeltje dat is
opgedroogd. Dit is gemeld bij de gemeente, maar er is nog geen actie ondernomen.
2.8.9 slechtvalken woontoren (voormalige stadhuistoren)
In 2018 zijn 4 jonge slechtvalken uitgevlogen (in 2017 3 jongen en in 2016 mislukt 4 legsel). Eén Jong
mannetje is direct na het uitvliegen tegen een gebouw gevlogen en verongelukt. Deze valk is ter
preparatie afgegeven aan het Museon.
Een jong vrouwtje kwam na de eerste vlucht op het stadhuisplein terecht. Naar aanleiding van de
informatie uit de folder werd keurig een omgekeerde doos over de valk geplaatst en de
dierenambulance gebeld. De valk is in Delft gerevalideerd en opnieuw teruggezet op de toren.
Winfried van Meerendonk heeft enkele malen overleg gehad met Bureau Mees Ruimte en Milieu (ErikJaap Scheer) en de Gemeente Zoetermeer (stadsecoloog Hendrik Baas) om ontwikkelingen van de
woontoren (verbouwing) af te stemmen op het broedseizoen van de slechtvalken. Dit in samenwerking
met Dura Vermeer die de broedkasten in 2017 heeft geplaatst. De broedkast die in gebruik is (oostkant
toren) blijft hangen en zal na broedseizoen 2019 tijdelijk worden verwijderd om aan de toren te
werken. Voor broedseizoen 2020 moet de verbouwing aan de bovenkant van de toren zijn afgerond
en kan er alleen nog aan de onderkant van de toren (buiten) gewerkt worden, eventueel onder een
beschermende kroon.
Omgevingsdienst Haaglanden moet het plan eerst nog goedkeuren.

2.9 Cursus Vogelherkenning

In 2018 is er geen cursus gegeven. Wel groeide de lijst met belangstellenden tot boven de 20.
In 2019 wordt er wel weer een cursus georganiseerd.in de maanden maart tot en met mei.

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 Voorzittersoverleg KNNV IVN Vogelwerkgroep
Eens per jaar hebben de voorzitters van de drie natuurverenigingen een overleg, waarin de
gezamenlijke activiteiten besproken worden. Dit jaar stond het overleg in het teken van nadere
kennismaking tussen de voorzitters. Marcel van der Tol heeft dit van Winfried van Meerendonk
overgenomen.
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3.2 Gemeente Zoetermeer

3.2.1 Overleg team Groen Spelen en Leren (voorheen team NME) met N&M-organisaties
Aan dit overleg is overgenomen door Marcel van der Tol. Aan bod komen gezamenlijke activiteiten
en educatieve zaken. Daarnaast komen zaken aan de orde als het beheer van parken en
recreatiegebieden.
Marcel van der Tol participeert in een werkgroep dat een gezamenlijke visie over het natuurbeleid in
de gemeente Zoetermeer, probeert te realiseren.
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. Marcel van der Tol, was op de afgesproken datum
verhinderd.
3.2.3 Overig
 Marcel van der Tol heeft persoonlijk “kennisgemaakt” met de nieuwe wethouder voor
Groen.
 Er is regelmatig contact geweest met Hendrik Baas, over allerhande onderwerpen.
 Overleg over weidevogelreservaat in de Meerpolder. Marcel van der Tol en Winfried van
Meerendonk nemen namens de Vogelwerkgroep deel aan het overleg over het
weidevogelreservaat in de Meerpolder.
 Winfried van Meerendonk en Marcel van der Tol hebben de ontwikkelaars van de Nieuwe
Driemanspolder geadviseerd over de inrichting en plaatsing van een observatiehut.
 Het informatiebord over de Oeverzwaluwwand in het Buytenpark, zal daar in het voorjaar
van 2019 geplaatst worden.

3.3 Staatsbosbeheer

3.3.1 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.
3.3.2 Gebruikersplatform Bentwoud
Waldo van Zuylen neemt hieraan deel.

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. Aan het overleg in oktober is niet door de Vogelwerkgroep
deelgenomen.
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.
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4. Resultaten jaarplan 2018














Digitale nieuwsbrief. (8 x)
Praatpaal 2 papieren uitgaven
Jeugdactiviteiten: lessen aan scholen.
Publieksexcursies.
Jaarlijks onderhoud van de twee kunstmatige oeverzwaluwenwanden.
Vogelinventarisaties: MUS, watervogels, kolonievogels, gierzwaluwen, slaapplaatsen. BMP:
Scheg-Balij.
Deelname Euro Birdwatch.
Deelname Nationale Vogelweek.
Deelname Westerparkdag.
Deelname Kwaliteitsteam Buytenpark.
Website-beheer.
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 / instanties

5. Jaarplan 2019
Ook in 2019 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:















Vogelherkenningscursus
Inventarisatie vogelvoorzieningen Oosterheem Stadsvogelproject (huismus,
oeverzwaluw, huiszwaluwtil, gierzwaluw).
Onderhoud nestkasten
Vogeltellingen: BMP, watervogeltellingen, MUS, kolonievogels, slaapplaatsen.
Deelname Euro Birdwatch.
Bemensing trektelpost (vacature).
Publieksexcursies.
Deelname aan de Nationale Vogelweek.
Deelname Westerparkdag.
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).
Onderhoud aan de twee oeverzwaluwwallen.
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