Jaarverslag Vogelwerkgroep
Zoetermeer 2011
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 verenigingsjaar begon met een gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst. Op de ALV hebben we
afscheid genomen van Marcel van der Tol als bestuurslid na vele productieve jaren. In maart
kwam de gemeentelijke veldgids uit waaraan VWZ-ers hebben meegewerkt. Er was een flinke
discussie binnen de Zuid-Hollandse vogelwerkgroepen over het Provinciale beleid ten aanzien van
de zomerganzen en het wel of niet doorgeven van onze telgegevens van de wintervogeltellingen.
In mei was er een heel leuk ledenweekend naar de Weerribben. In het najaar een reis op privéinitiatief van leden naar Zuid-Spanje en de Coto Doñana om de vogeltrek te gaan bekijken over
Gibraltar.
De nieuwe natuurwet van Bleker deed veel stof opwaaien, nooit eerder was een staatssecretaris
zo veelbesproken. De VWZ heeft een visie ingediend tegen deze wet, die desastreus is voor de
natuur en alles wat in voorgaande jaren is bereikt.
We kregen het bericht dat we ons onderkomen in het leslokaal van Meerzicht niet meer kunnen
gebruiken, dus er moest een andere zaal geregeld worden voor 2012. We kunnen nu gebruik
maken van de bovenzalen, maar tegen dubbele huurprijs.
Er zijn twee cursussen gegeven, de Vogelherkenning en een cursus trekvogels door Eduard
Opperman, die heel goed is ontvangen en hopelijk wat trekvogeltellers gaat opleveren.
Zoetermeer heeft het nieuws gehaald bij Vogelbescherming en Sovon vanwege de
gebiedsdekkende MUS-tellingen, met veel dank aan onze stadsvogeladviseur Marja Kreike voor
de organisatie.
Verder werd het Kwaliteitsteam Buytenpark op de valreep van het jaar bij de notaris
geformaliseerd tot een Stichting en was een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan
Buytenpark in de maak. Elke maand met uitzondering van december was er een publieksexcursie,
en daarnaast is er een aantrekkelijk excursieprogramma voor de leden georganiseerd. We
hebben een aantal sprekers van buiten de vereniging gehad voor het lezingenprogramma.
De jeugdactiviteiten lopen goed. Meta Waaijer stopt na het schooljaar 2011-2012 , een
opvolgster staat in de startblokken.

1.2 Bestuur
Het bestuur kwam eens in de zes weken bij elkaar (7x).
Robert Bussman is voor een nieuwe termijn herkozen op de ALV van 10 februari.
Op diezelfde ALV hebben we afscheid genomen van Marcel van der Tol als bestuurslid.
Bestuurssamenstelling:
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Winfried van Meerendonk- bestuurslid sinds 1983, voorzitter, aftredend in 2014;
Hanneke Hoogvliet- bestuurslid sinds 2001, secretaris, aftredend in 2013;
Robert Bussman- bestuurslid sinds 2007, penningmeester, aftredend in 2015;
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 1-1-2011
Bij t/m 31-12
Af t/m 31-12
Stand 1-1-2012

Algemene leden
112
16
3
125

Gezinsleden
37
5
2
40

Ereleden
3
0
0
3

Totaal
152

168

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, Fanny Fekkes, Toiny van
Dijck 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 op de website, verslagen werden gemaakt door Fanny Fekkes. In de
Praatpaal kwamen alleen waarnemingenlijstjes en een foto. In 2011 is er een wijziging opgetreden
binnen de excursiewerkgroep: Toiny van Dijck en Corrie Kaptein zijn gestopt, waardoor de
werkgroep nu uit 4 leden bestaat.
2.1.2. Thema-avonden
Naast de nieuwjaarsbijeenkomst met IVN in de Weidemolen op 13 januari, de ALV en de
jaarlijks terugkerende Wijsvogelavond, zijn er 5 thema-avonden geweest, waarvan 3 met
sprekers van buiten de vereniging (maart: Jelle Harder van de IJsvogelwerkgroep, april: Bennie
vd Brink over de boerenzwaluw, en mei: Ton Eggenhuizen over de knobbelzwaan). Daarnaast
hadden we eind maart weer een bijzonder thema, verzorgd door de stadsecoloog Hendrik Baas
en VWZ/IVN/KNNV: Piet Bremer hield een lezing over bosontwikkeling op kleigrond in het
bedrijfsrestaurant van het Stadhuis in het kader van het internationale jaar van de bossen.
De thema-avonden in het najaar werden van september t/m november gebruikt om de
trekvogelcursus te geven van Eduard Opperman.
2.1.3. Ledenweekend
Van 20 t/m 22 mei was er een weekendexcursie voor leden naar de Weerribben.
2.2 Excursies/lezingen/activiteiten op verzoek
2.2.1 Publieksexcursies
Er zijn 11 publieksexcursies georganiseerd (elke maand, behalve december) in Zoetermeer onder
leiding van steeds een tweetal leden. De opkomst was in de grote parken goed, bij de
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stadswandeling zeer gering. Vooral de avondexcursie (uilenexcursie) in het Buytenpark in juli was
een groot succes met meer dan 70 deelnemers.
2.2.2. Excursies op verzoek
Marja Kreike heeft in het kader van het biodiversiteitsweekend een vroege vogelexcursie
gegeven op 21 mei.
2.2.3 Stand
• Op 14 mei was er een lentemarkt op stadsboerderij de Weidemolen. Marja Kreike en
Meta Waaijer hebben een vogelstand bemand.
• Op 28 mei stonden Willemke Marinus en Corrie Kaptein met de vogelstand op de braderie
van het wooncomplex aan de Gondelkade.
• Op 21 juni was er een open dag van de wijktuin aan de Broekwegzijde waar een VWZstand is bemand.
2.3 Jeugdactiviteiten
In januari 2011 startte na de kerstvakantie de tweede serie lessen van schooljaar 2010-2011 tot
de voorjaarsvakantie met onderwerp Roofvogels en Uilen, 27 groepen in 9 lesdagen. Johan Idema
vulde verschillende lessen in voor Jetty Boer die door familieomstandigheden afwezig moest zijn.
Na de herfstvakantie in schooljaar 2011-2012 volgden de lessen tot januari 2012 over de
zwaluwen in Zoetermeer, 18 groepen in 8 lesdagen. Meta Waaijer en Jetty Boer konden met de
ontwikkeling van lesmateriaal, lesbrief en powerpointpresentatie weer gebruikmaken van
prachtige foto's van Simon Post en Marcel van der Tol.,Met opnamen van plaatsen in de gemeente
waar nestmogelijkheden zijn aangebracht voor de zwaluwen gaf dit een goede introductie van de
lessen in het jaar van de Boerenzwaluw. Voor de groepen 1 en 2 is er gebruik gemaakt van een
verhaal in een uitgave van de gierzwaluw werkgroep
De inschrijving gaat helemaal digitaal via de afdeling NME van de gemeente en werkt goed.
De ondersteuning in een nieuw programma vanuit de afdeling NME van de gemeente Zoetermeer
"de expert in de klas", biedt goede mogelijkheden voor maximale kwaliteit en ondersteuning

schooljaar
2006-2007
2007-2008

aantal groepen
12
30

aantal leerlingen intro onderwerp
271
tuinvogels
603
stadsvogels

2008-2009
2009-2010

43
34

1017
746

watervogels
trekvogels

2010-2011

50

1251

roofvogels

2011-2012

36

870

Zwaluwen in
Zoetermeer

actualiteit
pilot
Zoetermeer wint
stadsvogelprijs
KNNV-thema
opvetten en
wegwezen
jaar van de bruine
kiekendief
2011 jaar van de
boerenzwaluw

2.4 Stadsvogeladviseur
De stadsvogeladviseur werkt voor en rapporteert aan Vogelbescherming Nederland.
Activiteiten die in samenwerking met de werkgroep/bestuur plaats vinden zijn:
de oeverzwaluwenwand, participatie in groenbeheeroverleg, monitoring van de voorzieningen van
de stadsvogelcampagne, MUScoordinatie, participatie in vogelcursus met stad- en tuinvogelblok,
burgercontacten, promotie/VBNcontact van de nationale tuinvogeltelling, inspraakavond over
stadsplannen of renovatieprojecten op groen gebied.
Soms weet de gemeente de SVA rechtstreeks te vinden voor gerichte vragen. In 2011 werd
advies gevraagd over de aanleg van een wandelpad vlak langs oeverzwaluwen. Ook kwam er een
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verzoek van aannemer Bleizogebied wanneer werkzaamheden weer gestart mogen worden. Toch is
de relatie met het bestuur van Vogelwerkgroep Zoetermeer de basis van gegroeide contacten.
Burgervragen komen via de website binnen. In 2011 waren dat er 4. Een verzoek om lezingen soms
ook. In 2011 twee avondvullende lezingen en één korte over tuinvogels i.s.m. de werkgroep.
Het monitoren voor de gemeente van broedvogels in Oosterheem beperkt zich tot de
kunstmatige voorzieningen; hoewel we ook graag weten welke soorten er al broeden op
natuurlijke plaatsen. Gegevens die we hebben komen nu alleen nog van MUS en de meldingen op
Zoetermeervogels. Een zinvolle bijdrage werd in samenwerking met IVN, NTGidsen en KNNV
geleverd bij renovatie Park Wijdse Weide.
In 2011 is via de email geprobeerd VWZ- en IVN-leden in Segwaert/Noordhove te bewegen
groene wensen op de gemeentelijke website aan te geven voor het wijkontwikkelingsplan.
In Palenstein en Dorp wonende leden zijn op dezelfde manier benaderd om een team te vormen
om mee te praten over het nieuwe Park Palenstein. Op beide initiatieven is slechts één reactie
gekomen.
Alleen werken lijkt meer vruchten af te werpen, zoals de contacten met projectleider bouw
Thomashuis aan de Zegwaartseweg, waar nu voorzieningen worden ingebouwd voor gierzwaluwen
en huismussen. Ook het wijkproject heeft geleid tot goede contacten met de wijkpost
(wijkbeheerder), een informatieavond voor burgers en aanplant van een nieuwe mantelzoom in het
Segwaertse Hout.
Het zoeken naar een collega, die in de breedte van een groot takenpakket zijn eigen activiteiten
zoekt, die meedenkt en evalueert is in 2011 niet gelukt. Dit betekent dat de stadsvogeladviseur
beperkter bezig blijft.
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 2011 verschenen 4 Praatpalen onder redactie van Ria van Egmond, Yvette Rensen en Leon van
den Berg.
2.6.2 Leden-emailgroep VWGzoetermeer
Het beheer van de e-mailgroep is in 2011 overgedragen door Marcel van der Tol aan Hanneke
Hoogvliet.
2.7 Publiciteit
2.7.1 Krant
Er zijn met vaste regelmaat door de voorzitter persberichten naar het AD, Streekblad en
Postiljon verzonden met aankondigingen van publieke activiteiten zoals publiekexcursies. Deze
zijn vrijwel altijd geplaatst. De VWZ is ook via het Kwaliteitsteam Buytenpark veel in het nieuws
geweest.
2.7.2 Website
Het beheer van de website ligt bij Els Luijkx, want het blijkt toch niet zo eenvoudig als beoogd.
Stukken worden aangeleverd door diverse leden, maar dit mag structureler om de website up-todate te houden.

4

2.8 Vogeltellingen/ projecten
2.8.1 Trekvogeltellingen
Zeer incidenteel zijn er tellingen verricht vanaf de Telpost Buytenpark. Met name na de cursus
“Trekvogels” die in het najaar is gegeven.
2.8.2 Euro Birdwatch
In 2011 heeft de VWZ meegedaan aan de Euro Birdwatch met de trektelpost.
2.8.3 Broedvogelinventarisatie
In 2011 heeft Jan Peeraer samen met Ed Hauser van de Vogelwacht Delft en omstreken voor het
vierde achtereenvolgende jaar BMP-tellingen verricht in de Balij (de Scheg).
2.8.4 Kolonievogeltellingen
Aalscholvers: niet geteld
Blauwe reiger: niet geteld
Op 10 december is voor Sovon door Hanneke Hoogvliet en Winfried van Meerendonk een
slaapplaatstelling van grote zilverreigers gedaan bij de Gelderswoudse Plas achter ’t Geertje: 41
stuks.
2.8.5 Gierzwaluwen
Er waren geen speciale activiteiten.
2.8.6 Winter/watervogeltellingen
Winter/watervogels worden voor SOVON maandelijks in geplande weekenden geteld. Het gaat
om de eerste en de laatste drie maanden van het jaar. April en september zijn facultatief, maar
worden in Zoetermeer meestal niet gedaan.
De Balij is 6x door Jetty Boer geteld met trouwe medetellers Meta Waaijer, Jan Peeraer en Piet
Bol. Henk de Hoog telde 5x rond de Grote Drooggemaakte Polder samen met Simon Post, Jan
Peeraer en dit jaar ook met Ton Harteveld. Marja Kreike telde met Jos Raadschelders het
Noordelijk Plassengebied. Ook dat is 6x gebeurd.
2.8.7 MUS-telling
In 14 postcodegebieden zijn door 20 tellers 41 tellingen verricht. Zoetermeer bestaat uit 16
telgebieden. Van één postcodegebied in het dorp zijn drie jaar lang geen gegevens ontvangen en
Sovon heeft dit gebied na broedseizoen 2011 vrijgegeven. In 2012 wordt het door nieuwe tellers
overgenomen. Eén postcodegebied is door omstandigheden dit jaar niet geteld.
2.8.8 Vogelvoorzieningen Oosterheem en Scheepsliedenbuurt
Het monitoren van drie van de vogelvoorzieningen in Oosterheem (boerenzwaluw, huiszwaluw en
gierzwaluw) wordt niet systematisch aangepakt. Er wordt nog geen gebruik gemaakt van deze
voorzieningen op een enkele spreeuw in een gierzwaluwgevelsteen na. Dit geldt ook voor de
huismusvoorzieningen in de zeeheldenbuurt, die ook onderdeel uitmaakten van de
stadsvogelcampagne. Zodra monitoren nodig is zal er een vrijwilliger gezocht worden. De enige
voorziening die wel ten volle gebruikt wordt is de kunstmatige oeverzwaluwwal.
2.8.9 Oeverzwaluwen
Er waren diverse natuurlijke nestplaatsen naast de kunstmatige oeverzwaluwwal in Oosterheem.
• Oeverzwaluwwal Oosterheem. Is in het voorjaar door een groep vrijwilligers
schoongemaakt. De gemeente heeft voor materialen gezorgd.
• Kolonie Oosterheem achter HSL:
• Kolonie talud verlengde Randstadrail:
• Kolonie zanddepot Buytenpark. Na het afgraven van het westelijk weidegebied en het
opwerpen van een zandrug verschenen hier oeverzwaluwen.
In 2011 zijn duidelijk omschreven afspraken met de gemeente gemaakt. Kosten voor beheer en
de daarbij benodigde materialen zijn voor de gemeente; vrijwilligers van Vogelwerkgroep
Zoetermeer zullen het jaarlijks onderhoud aan de gangen doen en monitoren. Reinier Gillissen
(beheermanager) is onze contactpersoon.
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In maart is voor het eerst het onderhoud gepleegd naar het voorbeeld dat we zagen in Pijnacker.
Planten uit de gaten verwijderen, graafroutes vrijmaken en de lege ruimtes geleidelijk opvullen,
aanstampen, opvullen, aanstampen. Met 11 vrijwilligers is het werk snel en met plezier gedaan.
Alle gaten zijn later nog voorzien van een nummer ten bate van het monitoren.
Er werd minder gebruik gemaakt van de wand. Slechts 47 bewoonde gangen werden geteld. Het
broedseizoen verliep voorspoedig. Nooit is gemerkt dat er vernieling of verstoring plaats vond.
Dat er minder nesten zijn geteld dan een jaar eerder is wellicht te verklaren uit de vele
natuurlijke nestplaatsen in de zeer nabije omgeving. Voorbeelden daarvan een opvallend puntige
zandberg op terrein van loonwerkbedrijf J.Glijnis vlak achter HSL-lijn (minimaal 11 paartjes),
het verlengde talud voor de Randstadrail met minimaal 12 paartjes en hemelsbreed wat verder
weg de grote wand in het Buytenpark met naar schatting bijna 60 paartjes.
2.9 Cursus
2.9.1 Vogelherkenning
Er is in 2011 een cursus gegeven. Zes mensen zijn lid geworden daarna.
2.9.2 Trekvogels
Werd gegeven door Eduard Opperman, voor 29 leden. Drie thema-avonden van september t/m
november werden hiervoor gebruikt. Er was 1 excursie naar de Vulkaan. Het was een erg leuke
cursus; we hopen dat mensen gestimuleerd zijn om de trekvogeltellingen in het Buytenpark weer
op te pakken.
2.10 Evenementen
2.10.2 Evenementen NME

3. Externe betrekkingen

3.1 Samenwerking andere verenigingen
3.1.1 Kwaliteitsteam Buytenpark (KB)
Het KB is in december een officiële Stichting geworden. De ter inzage legging van het ontwerp
bestemmingsplan wordt begin 2012 verwacht, en dan zal de Stichting een zienswijze indienen.
Het KB heeft structureel overleg gehad met de gemeente in de werkgroep 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. Er is ook overleg
geweest met de fiets/MTB-vereniging. Winfried heeft met stadsecoloog Hendrik Baas diverse
keren overlegd over het padenplan en de kwaliteitsverbetering van het park.
Het weblog is een aantal maanden uit de lucht geweest vanwege migratieproblemen bij de
provider. www.buytenparkzoetermeer.weblog.nl. In december is de weblog opnieuw opgezet en
bijgewerkt door Winfried, waardoor iedereen zich op de hoogte kan stellen van de waardevolle
biodiversiteit van het Buytenpark.
3.1.2 Stichting Natúúrlijk Zoetermeer
Er waren geen activiteiten.
3.2 Gemeente Zoetermeer
3.2.1 Overleg team NME met N&M-organisaties
Hanneke Hoogvliet heeft als secretaris dit overleg bijgewoond. 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
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Winfried van Meerendonk heeft als voorzitter van de VWZ zitting in een 2 jaarlijks overleg met
de Gemeente, IVN en KNNV over het beheer en onderhoud van het openbaar groen.
Voorafgaande aan het overleg met de Gemeente vond telkens een vooroverleg plaats met de
natuurclubs. Het gaat daarbij in de breedste zin over dunningen, maaibeheer van kruidenrijke
vegetaties, slootkantbeheer en het baggeren van watergangen. Voor dit laatste aspect is contact
gezocht met de waterschappen. In verband met het idee voor de realisatie van het eerste
Nederlandse, stedelijk libellenreservaat in Rokkeveen (Poldertuinen) is i.s.m. de Gemeente
contact gezocht met het Hoogheemraadschap Schieland die in het betreffende gebied het
beheer voert. In een gezamenlijk overleg is gepeild of er sprake kan zijn van samenwerking om
het libellenreservaat te realiseren. Het Hoogheemraadschap stond niet onwelwillend tegenover
het idee (van Arno van Berge Henegouwen/Winfried van Meerendonk) en besloten is om i.s.m. de
vlinderstichting (via Kars Veling) tot een beheersplan te komen (dit jaar). Het is duidelijk dat een
gunstig beheer voor libellen ook de vogelstand ten goede komt. Al deze ontwikkelingen staan in
het teken van herstel en zo mogelijk verhoging van de biodiversiteit in Zoetermeer.
3.2.3 Visie Buytenpark/ 4e skibaan
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
Op 29 maart is de zakgids flora en fauna van Zoetermeer gepresenteerd. Aan de 30
voorgeschreven vogelsoorten is door Johan Idema, Marja Kreike en Winfried van Meerendonk
hard gewerkt. 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. Er zijn naast Zuid-Hollandse VWG’s ook
vertegenwoordigers van Sovon en Vogelbescherming Nederland aanwezig. Vergaderingen zijn
bezocht door Bob de Lange, Els Luijkx, Winfried van Meerendonk en Hanneke Hoogvliet. Er
komen allerlei zaken aan de orde die bij VWG’s spelen. Dit jaar was het hot item het
ganzenbeleid van de Provincie. Er is flink wat discussie geweest en er is een ganzenakkoord
uitgerold.

4. Resultaten jaarplan 2011
•
•
•
•
•

•
•
•

Jeugdactiviteiten: lessen aan scholen
Organiseren excursies bewoners: 11 excursies zijn gegeven
Vogelinventarisaties: MUS, watervogels, kolonievogels, slaapplaatsen zijn gedaan. BMP dit
jaar niet.
Inventarisatie vogelvoorzieningen Oosterheem
Onderhoud aan oeverzwaluwwal is gedaan
Activiteiten tegen 4e skibaan in natuurstergebied gaan door via het Kwaliteitsteam
Buytenpark
Website is verder ingevuld
Praatpaal 4x verschenen
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•
•
•
•

Cursus Vogelherkenning
Cursus Trekvogels
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 2012

Ook in 2012 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
• Vacature voor bestuursfunctie ter vervanging van Marja Kreike en Els Luijkx
• BMP Buytenpark
• Praatpaal-digitaal
• Publieksexcursies
• Jeugdactiviteiten: lessen aan scholen
• In gesprek blijven met de gemeente voor goed groenbeleid: Beheergroep en
stadsvogeladviseur
• Verdere invulling website
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