Jaarverslag Vogelwerkgroep
Zoetermeer 2010
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 2010 begon in januari met een gemeentelijke crisis rond het bedrijf Sterigenics wat de
wethouder Natuur en Milieu Frank Speel deed besluiten op te stappen. Het College werd
demissionair tot de gemeenteraadsverkiezingen in mei, waarbij de VVD als de winnende partij uit
de bus kwam. Frank Speel (CDA) werd weer geïnstalleerd met o.m. Natuur in zijn pakket (zonder
Milieu). Het eerste weekend van februari werd de nieuwe stadsboerderij “de Weidemolen “ in
Oosterheem feestelijk geopend met allerlei activiteiten waaraan Marja Kreike en Jetty Boer
hebben meegewerkt. Op de 13e van dezelfde maand werd het Stadsvogelproject afgesloten met
een bijeenkomst op de Weidemolen en werd ook de DVD van de KNNV: Zoetermeer, een stad vol
leven over de biodiversiteit van Zoetermeer, waaraan Winfried van Meerendonk had
meegewerkt, gelanceerd. Tijdens het officiële gedeelte hebben Marcel van der Tol en Marja
Kreike een presentatie vertoond; ‘50 soorten in Oosterheem‟ en „Zwaluwen, behendigheid en
gratie‟ Het werk is nog niet gedaan. Jaarlijks zal het campagneteam bij elkaar komen.
2010 was het Jaar van de Biodiversiteit. Daaraan is verder aandacht besteed door de lezing van
voormalig stadsecoloog van de gemeente Amsterdam Martin Melchers, georganiseerd door de
VWZ, IVN, KNNV en afdeling NME.
De VWZ heeft met andere verenigingen en omwonenden van het Buytenpark het Kwaliteitsteam
Buytenpark opgericht en diverse activiteiten ontwikkeld richting gemeente, Provincie, Stichting
Groene Hart en andere instanties. Het Kwaliteitsteam heeft een burgerinitiatief ingediend wat is
aangenomen door de gemeenteraad.
Voor de leden waren er leuke excursies en zelfs weer een buitenlandreis: Bulgarije. Voor degenen
die niet zover weg wilden of konden was er ook een meerdaagse excursie naar het Lauwersmeer.
De excursiecommissie heeft ook een 8-tal publieksexcursies georganiseerd. Het publiek heeft
kunnen genieten van de jonge Ransuilen die bij de avondexcursie in juli langs de asfaltweg in het
Buytenpark te zien waren.
Het redactieteam en de excursiecommissie werden uitgebreid met nieuwe leden.
Stadsvogeladviseur Marja Kreike ontplooide zoveel activiteiten dat zij het plan opvatte een
stadsvogelcommissie op te richten met enkele VWZ-ers. Jetty Boer en Meta Waaijer draaiden
een vol programma met lessen op de scholen.
De website werd vernieuwd met financiële steun van Fonds 1818. Het kersverse bestuurslid Els
Luijkx heeft deze taak voortvarend opgepakt en zich flink verdiept in het bouwen van websites.
Met de ingehuurde hulp kwam er een mooie frisse site tot stand, die in december werd
gelanceerd.

De oeverzwaluwen hebben de nieuwe oeverzwaluwwal massaal ontdekt nadat ze eerst nog bij een
zandhoop langs het Heemkanaal waren gezien, waar een paar gaten waren gegraven.
In het najaar was er een pestvogel-invasie en kwamen er ook pestvogels naar Oosterheem.
Het was een productief jaar.
1.2 Bestuur
Het bestuur kwam eens in de zes weken bij elkaar (7x).
In de ALV van 11 februari werd Winfried voor een volgende termijn herkozen.
Els Luijkx stelde zich beschikbaar voor een bestuursfunctie met koppeling naar de
excursiewerkgroep en werd geïnstalleerd met algemene stemmen.
Bestuurssamenstelling:
Winfried van Meerendonk- bestuurslid sinds 1983, voorzitter, aftredend in 2010;
Marcel van der Tol – bestuurslid sinds 2001, vice-voorzitter, aftredend in 2013;
Hanneke Hoogvliet- bestuurslid sinds 2001, secretaris, aftredend in 2013;
Robert Bussman- bestuurslid sinds 2007, penningmeester, aftredend in 2011;
Jetty Boer- bestuurslid sinds 2005, jeugdzaken, aftredend in 2013;
Marja Kreike- bestuurslid sinds 2008, stadsvogeladviseur, aftredend in 2012;
Els Luijkx- bestuurslid sinds 2010, excursiecommissie, aftredend in 2014.
1.3 Leden

Per 1-1-2010
Bij t/m 31-12
Af t/m 31-12
Stand 1-1-2011

Algemene leden
111
7
6
112

Gezinsleden
35
2
0
37

Ereleden
3
0
0
3

Totaal
149
9
6
152

1.4 Materialenoverzicht
Marja Kreike doet het beheer van het overzicht. Het gaat om educatie- en infomaterialen,
verrekijkers, foto-, beeld- en geluidsmateriaal, archief, boeken, brochures en verslagen.
Desgewenst kan de lijst of de spullen worden bekeken.

2.Activiteiten
2.1 Excursies en thema-avonden
2.1.1. Excursies
De excursiewerkgroep met als leden Els en Kees Luijkx, Corrie Kaptein, Willemke Marinus en Piet
Bol zorgden voor een aantrekkelijk excursieprogramma waaraan vele leden deelnamen. Vaak
gingen we met een grote groep op pad, gemiddeld 25 personen. Van de excursies werd verslag
gedaan in de Praatpaal. In 2010 is er een wijziging opgetreden binnen de werkgroep: Willemke
Marinus is gestopt, en Fanny Fekkes en Toiny van Dijck hebben de werkgroep versterkt.
2.1.2. Thema-avonden
Naast de nieuwjaarsbijeenkomst met IVN in het leslokaal Meerzicht, de ALV en de jaarlijks
terugkerende Wijsvogelavond, zijn er 5 thema-avonden geweest, waarvan 3 met sprekers van
buiten de vereniging (Jip Louwe Kooijmans van Vogelbescherming over stadsvogels, Roelie
Turkstra met een presentatie over Antarctica en Wouter Halfwerk over gedragsonderzoek naar
de koolmees. Daarnaast hadden we in april weer een bijzonder thema, verzorgd door NME en

VWZ: Martin Melchers hield op 15 april een lezing over biodiversiteit in het kader van het jaar
van de biodiversiteit in het bedrijfsrestaurant van het Stadhuis (voor VWZ, IVN , KNNV, NME
en Zoetermeers publiek).
2.2 Excursies/lezingen/activiteiten op verzoek
2.2.1 Publieksexcursies
Er zijn 8 publieksexcursies georganiseerd in Zoetermeer onder leiding van steeds een tweetal
leden. Eén daarvan kon niet doorgaan vanwege slechte weersomstandigheden. De formule was een
succes, zal volgend jaar worden herhaald.
2.2.2. Fietsexcursie Oosterheem voor politici
Op 12 juni hebben Winfried van Meerendonk en Hanneke Hoogvliet een fietsexcursie verzorgd
op verzoek van NME naar de vogelvoorzieningen in Oosterheem. Er was een matige opkomst, maar
de oeverzwaluwen trokken veel aandacht met hun nieuwe behuizing in de vorm van een
kunstmatige oeverzwaluwwal. Terwijl een deel van bestuur en leden zich begin mei in Bulgarije
bevond werden in Zoetermeer de eerste nestelende oeverzwaluwen in de kunstmatige wand
gespot.
2.2.3. Lezingen
Marja Kreike heeft in haar functie stadsvogeladviseur diverse lezingen verzorgd.
2.2.4 Stand
 Op 29 mei stonden Willemke Marinus en haar zus met de vogelstand op de braderie van
het wooncomplex aan de Gondelkade.
2.3 Jeugdactiviteiten
De activiteiten voor de jeugd vielen, zoals altijd, in twee schooljaren. Van januari tot de
voorjaarsvakantie dit schooljaar met als thema trekvogels en vanaf de herfstvakantie tot de
kerstvakantie roofvogels en uilen. Met deze thema‟s sloten we weer aan op de actualiteit
trekvogels en jaar van de bruine kiekendief.
Het schooljaar 2010-2011 kon er voor het eerst digitaal worden ingetekend via de site van de
afdeling NME van de gemeente Zoetermeer. Zeer snel waren alle dagen volgeboekt, al voor de
grote schoolvakantie. Op wat kleine punten, die we als verbeterpunten meenemen voor de
volgende intekening, liep dat goed.
Voor het lesmateriaal, een lesbrief en voor het buitengebeuren de verrekijkers, ontvingen we
weer maximale ondersteuning van Annet de Jong, NME afdeling gemeente Zoetermeer.
Met Simon Post en Marcel van der Tol hebben we foto‟s uitgezocht voor een powerpoint
presentatie: veel klassen hebben een digiboard. Deze gebruikten we als introductie van de les.
Daarnaast werkten we met een viltbord en foto‟s om na de buitenronde de gespotte vogels nog
eens op foto te bewonderen.
Altijd weer enthousiaste leerlingen en onderwijskrachten hebben geleid naar de invulling van
onderstaand rooster in de afgelopen jaren.

schooljaar
2006-2007

aantal groepen
12

aantal leerlingen
271

2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011

30
43
34
28

603
1017
746
1189

intro onderwerp
vogels, hun poten
en snavels
stadsvogels
watervogels
trekvogels
roofvogels, uilen

extra groepen
geen
3, piezo
1, Berkel
2, padvinders

2.4 Stadsvogeladviseur
De stadsvogeladviseur werkt voor en rapporteert aan Vogelbescherming Nederland.

Een deel van het werk is rechtstreeks voor VBN, zoals dit jaar vrijwilliger zijn op manifestaties
of het maken van een powerpointpresentatie over stadsvogels voor alle stadsvogeladviseurs in
het land. Een ander deel van het werk bestaat uit eigen acties en contacten binnen onze stad. Dit
jaar is er bijv. gestart met een wijkpostproject, een pilot in Seghwaert/Noordhove en
resulteerde diverse gemeentelijke contacten in een presentatie over vogelvriendelijk bouwen en
inrichten op de afdeling IbZ.
Een derde reeks activiteiten gebeurt in nauwe samenwerking met de werkgroep/bestuur en dient
een plaats te krijgen in dit jaarverslag.
Het betreft de oeverzwaluwenwand, participatie in groenbeheeroverleg, voortzetting en levend
houden van de stadsvogelcampagne met de daarbij behorende monitoring, MUScoordinatie,
burgercontacten via de website en diverse lopende zaken.
Soms resulteert de zelfstandige status van de stadsvogeladviseur in een dubbele
vertegenwoordiging uit de vogelwerkgroep in overlegvormen met gemeente of waterschap (een
bestuurslid en een stadsvogeladviseur), bijv. over inrichting gebied van nieuwe rioolgemaal, de
snoei- en kapwerkzaamheden langs de Randstadrail.
Drie leden hebben dit jaar toegestemd zonodig mee te denken of te helpen als dat nodig mocht
zijn: een voorzichtig begin van een stadsvogelcommissie.
2.5 ARBO/EHBO/BHV
2.5.1 ARBO
De ARBO en excursierichtlijnen zijn gehandhaafd.
2.5.2 EHBO
Leon van den Berg heeft nascholing gevolgd, waarmee zijn EHBO-bevoegdheid geldig blijft.
2.5.3 BHV
Leon van den Berg is de BHV-er tijdens de thema-avonden.
2.6 Informatie leden
2.6.1 Praatpaal
In 2010 verschenen 4 Praatpalen onder redactie van Ria van Egmond, Yvette Rensen, Marja
Kreike, Robert Bussman en Leon van den Berg. De redactie is uitgebreid na een oproep op de
ALV.
2.6.2 Leden-emailgroep VWGzoetermeer
Het beheer van de e-mailgroep zal in 2011 worden overgedragen door Marcel van der Tol. Lastig
is dat leden met een wanadoo-account de mails niet meer krijgen omdat wanadoo mails die op die
manier worden verzonden blokkeert.
2.7 Publiciteit
2.7.1 Krant
Er zijn regelmatig persberichten verzonden met aankondigingen van publieke activiteiten zoals
excursies binnen de stad. De VWZ is ook via het Kwaliteitsteam Buytenpark veel in het nieuws
geweest.
2.7.2 Website
Dankzij de subsidie van Fonds 1818 is de vernieuwde website in december in de lucht gegaan. Els
Luijkx heeft er, met haar directe contacten met de ingehuurde websitebouwer veel werk aan
gehad om de site zo op te zetten, dat hij gemakkelijker door diverse mensen te beheren is. We
hadden ook wensen als een contactformulier, mogelijkheid voor digitale opgave als lid. Er is een
websitebeheergroep geformeerd met Els Luijkx, Yvette Rensen en Fanny Fekkes, die voor de
verslagen van de excursies zorgt.
In 2010 werd vier keer via de website contact gezocht met de stadsvogeladviseur. De eerste
drie keer via de secretaris; sinds december toen de nieuwe site er kwam rechtstreeks. In januari
2011 al twee keer, een interessante nieuwe mogelijkheid dus.

2.8 Vogeltellingen/ projecten
2.8.1 Trekvogeltellingen
Marcel van der Tol heeft deze tellingen vanaf de telpost Buytenpark geïnitieerd en heeft zelf
jarenlang in de weekenden van het najaar geteld. Dit jaar heeft hij vanwege gezondheidsredenen
verstek moeten laten gaan. De tellingen zijn door niemand anders opgepakt. We hopen dat we in
2011 tellers beschikbaar vinden om deze taak over te nemen.
2.8.2 Euro Birdwatch
In 2010 heeft de VWZ niet meegedaan aan de Euro Birdwatch met de trektelpost. Er is op die
dag wel een bewonersexcursie georganiseerd in de Balij.
2.8.3 Broedvogelinventarisatie
In 2010 heeft Jan Peeraer voor het derde achtereenvolgende jaar BMP-tellingen verricht in de
Balij (de Scheg).
2.8.4 Kolonievogeltellingen
Deze tellingen zijn doorgaans uitgevoerd door Marcel van der Tol, die daar vanwege zijn
gezondheid niet aan toe kwam. Marja en Hanneke hebben de reigerkolonie bij de Zoetermeerse
Plas eenmaal wat beter bekeken halverwege mei (nog lastig vanwege het gebladerte) en hebben 3
nog bewoonde nesten gezien. Het kunnen er dus meer zijn geweest.
2.8.5 Gierzwaluwen
Er waren geen speciale activiteiten.
2.8.6 Winter/watervogeltellingen
In de decembermaand maakte koning winter het maandelijkse telwerk onmogelijk in alle drie
buitengebieden die door VWZ-leden geteld worden. Een enkele keer kan een telling door ziekte
of andere omstandigheden niet doorgaan. Dat is dit jaar in het Noordelijk Plassengebied en in de
Balij gebeurd.
Rond de Grote Drooggemaakte polder is in wisselende samenstelling door Henk de Hoog
(hoofdteller), Ies Voogd, Simon Post en Jan Peeraer 6 keer geteld. Zij hebben in april de
facultatieve telling ook uitgevoerd.
In de Balij is ook in verschillende samenstelling door Jetty Boer (hoofdteller), Meta Waaijer,
Piet Bol en Jeanne Dictus 4 keer geteld
Het Noordelijk Plassengebied is door Marja Kreike (hoofdteller) en Jos Raadschelders 4 keer
geteld.
2.8.7 MUS-telling
In 13 postcodegebieden zijn 38 tellingen verricht. Eén postcode is niet geteld en één gebied is
nog vacant (2725). Dit is een prachtige score, met dank aan alle tellers. Twee tellers moesten om
gezondheidsreden stoppen, wat de reden is dat er geen 39 tellingen zijn verricht. Vier nieuwe
tellers hebben zich aangemeld. Alle gegevens zijn door Sovon na verwerking doorgestuurd en in
ons bezit. Een bijna geheel geteld Zoetermeer dient als voorbeeld in een presentatie van Jip
Louwe Kooijmans van VBN. Ook bij ons was hij te gast.
2.8.8 Vogelvoorzieningen Oosterheem en Scheepsliedenbuurt
VWZ zorgt voor het monitoren van de vogelvoorzieningen in Oosterheem (boerenzwaluw,
huiszwaluw, oeverzwaluw)en de zeeheldenbuurt (huismus). Er wordt nog gezocht naar een VWZlid dat de coördinatie op zich wil nemen van alle meldingen en tellingen in Oosterheem, om te
kijken of de doelstelling van de stadsvogelcampagne gehaald gaan worden (de 50 soorten).
2.8.9 Oeverzwaluwen
Ook al is de kunstmatige oeverzwaluwwand druk gebruikt door 69 paartjes; enkele paartjes
verkozen nog het bouwzand. Overleg met de gemeente was nodig voor de bescherming daarvan.
Broedsucces is uitgebleven doordat het zand verschoof door slechte weersomstandigheden. De
kunstmatige oeverzwaluwwand raakte al snel in verval. Vooraf aan het broedseizoen is
aangedrongen op herstel van de toplaag achter de kunstmatige wand (de bovenste gaten lagen

bloot) en verwijdering van de planten voor de gaten. De gemeente heeft goed meegewerkt. Er is
een nauw contact ontstaan tussen oeverzwaluwbeschermers in Pijnacker en Zoetermeer,
waardoor uitwisseling van ervaringen mogelijk is. De gebruikte nestopeningen zijn geteld samen
met Jos, Robert en Monique. Vanaf het nieuwe verenigingsjaar zal een nog op te richten
beheersploeg i.s.m. de gemeente jaarlijks voor het onderhoud zorg dragen.
2.9 Cursus Vogelherkenning
Er is in 2010 geen cursus georganiseerd.
2.10 Evenementen
2.10.2 Evenementen NME
 Dag van het Park. De dag van het park was groots opgezet en stond in het teken van het
jaar van de biodiversiteit. Door het subthema „Natuur en Kunst‟ zag het geheel er
verrassend veelzijdig uit en op veel plaatsen in het park waren ludieke, theatrale en
kunstzinnige uitingen te ontdekken. De Vogelwerkgroep Zoetermeer was aanwezig en
stond met een uitgebreide stand met veel andere groene clubs op het pleintje bij het
Westpunt. Daarnaast waren enkele leden beschikbaar om de diverse safari‟s met burgers
te begeleiden: wandelingen om de diversiteit in het park te ontdekken en te noteren.
Helaas viel een deel van het programma (met name de safari‟s) in het water door het
slechte weer en eindigde de middag voortijdig door een enorme onweersbui. Als dank voor
de participatie ontvingen alle verenigingen een zelf ontworpen banner. De VWZ-banner is
na de Bulgarijereis in allerijl gemaakt met veel prachtige foto‟s van Simon.

3. Externe betrekkingen
3.1 Samenwerking andere verenigingen
3.1.1 Kwaliteitsteam Buytenpark (KB)
De VWZ heeft samen met actieve omwonenden van het Buytenpark en het AVN en IVN met
steun van SBOL en sympathisanten het Kwaliteitsteam Buytenpark (KB) opgericht. Leon van den
Berg is secretaris; Winfried van Meerendonk en Hanneke Hoogvliet zijn vanuit het bestuur
vertegenwoordigd. Het doel is: het bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit van het Buytenpark
door bescherming en behoud en verbetering van de natuur, landschap en biodiversiteit in het
algemeen en van de vogelstand in het bijzonder. Winfried heeft een weblog gemaakt waarin hij
verhalen en foto‟s plaatst over de natuur en dit weblog wordt ook gebruikt als medium voor het
KB (www.buytenparkzoetermeer.web-log.nl). Het KB heeft een burgerinitiatief ingediend “Behoud
kwaliteit Buytenpark”. Dit is aangenomen door de gemeenteraad. Het KB is nu gesprekspartner
van de gemeente in de overleggroep Buytenpark. Er is verslag gedaan in de Praatpaal en verslagen
van deze vergaderingen zijn door de gemeente geplaatst op de gemeentelijke website onder de
kop Buytenpark- de Leyens.
3.1.2 Stichting Natúúrlijk Zoetermeer
De overleggroep, waaraan Hanneke Hoogvliet deelneemt, heeft contacten gehad met de
projectorganisatie van de N3MP om de mogelijkheden te verkennen voor een bezoekerscentrum
in de nieuwe Driemanspolder. De Projectorganisatie wil geen initiatieven ontplooien in die
richting, hooguit verschillende partners bij elkaar brengen (SBB, Hoogheemraadschap,
verenigingen). We zijn daarmee nog niet veel verder gekomen.
3.2 Gemeente Zoetermeer
3.2.1 Overleg team NME met N&M-organisaties

Hanneke Hoogvliet heeft als secretaris dit overleg bijgewoond. Daarnaast is Marja Kreike als
Stadsvogeladviseur aanwezig. Hierbij komen beheerszaken van de ruimte in wijkpost Meerzicht
en gezamenlijke activiteiten en educatieve zaken aan bod. Daarnaast komen ook andere zaken aan
de orde als beheer van parken/recreatiegebieden.
3.2.2 Beheer en onderhoud
Dit jaar is er door Marja Kreike aangedrongen om meer structuur aan te brengen in het overleg
over gemeentelijk groenbeheer, een samenwerking tussen KNNV, IVN en VWG. Dit jaar is de
groep niet bijeen geweest. Wel is er in de drie groene verenigingsbladen een oproep gedaan om
te grof of verkeerd gepland beheer te melden. Daar is geen enkele reactie op gekomen.
Meldingen van eigen leden uit dit overleg dienen voortaan via de hele groep te gaan en Sinie de
Jonge coördineert dat. Een drietal mensen (Sinie de Jonge, Winfried van Meerendonk en Anke
Smit) gebruiken deze info in het gesprek met de gemeente dat dit jaar 1 keer heeft plaats
gevonden en dat we in de komende jaren twee keer per jaar willen doen te weten in september en
in mei, voorafgaande aan het maaiwerk. We hopen met het tegengaan van losse, niet door
iedereen gelezen brieven, meer serieus genomen te worden en een grotere invloed op het beheer
te krijgen. Enkele aanpassingen zijn al opgenomen in het bestek, zoals de frequentie van het
maaibeheer.
3.2.3 Visie Buytenpark/ 4e skibaan
In januari heeft de VWZ een zienswijze op de Provinciale Structuurvisie en de ontwerp
Verordening Ruimte ingediend om het Buytenpark en de groene randen van Zoetermeer te
beschermen tegen ontwikkelingen (oa de 4e skibaan) die op basis van ontheffingsclausules in de
ontwerp Verordening Ruimte mogelijk gemaakt kunnen worden.
Via het Kwaliteitsteam Buytenpark is de gemeentelijke planvorming en politieke besluitvorming
rond ontwikkelingen in het Buytenpark nauwlettend gevolgd. Er is verslag gedaan in de Praatpaal
en via het weblog.
3.2.4 Gids flora en fauna
KNNV, IVN en VWZ zijn door Johan Vos benaderd om bij te dragen aan de tot standkoming van
een speciale veldgids flora en fauna van Zoetermeer in zakformaat voor beheerders in het veld.
Teksten over dier- en plantensoorten werden gecontroleerd of aangevuld en
verspreidingsgebieden werden aangegeven. Aan de 30 voorgeschreven vogelsoorten is door Johan
Idema, Marja Kreike en Winfried van Meerendonk hard gewerkt. De hoeveelheid tekst moest
echter beperkt blijven en afgestemd zijn op de gedragscode flora en fauna Zoetermeer die door
de toenmalige minister Verburg werd bekrachtigd. Diverse fotografen van de Vogelwerkgroep
zijn benaderd om foto‟s te leveren. De veldgids zou eerst aan het eind van 2010 verschijnen maar
dit is opgeschoven naar voorjaar 2011.
3.3 Staatsbosbeheer
3.3.1 Balij: Gebruikersoverleg de Balij/Bieslandse Bos
Jetty Boer vertegenwoordigt de VWG, het IVN en de KNNV in Zoetermeer in het
gebruikersoverleg van de Balij/Bieslandse Bos.
3.4 Andere overlegstructuren
3.4.1 Zuid-Hollands Vogelaarsoverleg
Dit overleg vindt twee maal per jaar plaats op Ackerdijk. Vergaderingen zijn bezocht door Bob
de Lange, Els Luijkx en Marja Kreike. Er komen allerlei zaken aan de orde die bij VWG‟s spelen.
Er zijn ook vertegenwoordigers van Sovon en Vogelbescherming Nederland aanwezig.

4. Resultaten jaarplan 2010


Jeugdactiviteiten: lessen aan scholen










Organiseren excursies bewoners: 7 excursies zijn gegeven
Vogelinventarisaties: MUS, watervogels, kolonievogels, slaapplaatsen zijn gedaan. BMP dit
jaar niet.
Inventarisatie vogelvoorzieningen Oosterheem
Activiteiten tegen 4e skibaan in natuurstergebied gaan door via het Kwaliteitsteam
Buytenpark
Website is vernieuwd
Redactieteam Praatpaal is versterkt
Groenbeleid bij de gemeente Zoetermeer volgen en advies: via het gezamenlijke
beheeroverleg met IVN VWZ en gemeente (“Beheergroep”) en via de stadsvogeladviseur
Voortgang samenwerking met andere verenigingen

5. Jaarplan 2011
Ook in 2011 hebben we de hulp van de leden hard nodig!
Buiten de lopende, jaarlijks terugkomende, activiteiten willen we het volgende realiseren:
 Inventarisatie vogelvoorzieningen Oosterheem Stadsvogelproject (huismus, oeverzwaluw,
huiszwaluwtil, gierzwaluw)
 Jaarlijks onderhoud van de kunstmatige oeverzwaluwenwand
 Vogeltellingen: BMP, watervogeltellingen, MUS, kolonievogels, slaapplaatsen
 Vacature voor trektelpost
 Cursus Vogelherkenning
 Publieksexcursies
 Jeugdactiviteiten: lessen aan scholen
 In gesprek blijven met de gemeente voor goed groenbeleid: Beheergroep en
stadsvogeladviseur
 Verdere invulling website

