Jaarverslag Vogelwerkgroep
Zoetermeer 2012
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
Dit jaar staat in het teken van het plotselinge overlijden van penningmeester Robert Bussman begin
april. Naast het persoonlijke verlies, ook vanwege de gevolgen die dat voor de vereniging met zich
meebracht.
We hadden net de Algemene ledenvergadering een maand achter de rug, of we moesten alweer een
nieuwe ALV uitschrijven. Er was voor het bestuur heel wat te regelen. De leden zijn op de extra ALV
geïnformeerd over de financiële positie van de VWZ en de maatregelen van het bestuur. Jos
Raadschelders werd als bestuurslid geïnstalleerd. Hij was vanaf het overlijden van Robert al
ingesprongen om het penningmeesterschap op zich te nemen en de administratie op orde te brengen.
Gelukkig waren er ook lichtpuntjes: we hebben met een enthousiast ploegje het Buytenpark
geïnventariseerd op broedvogels, waarbij het invoeren een stuk gemakkelijker was dan voorheen
vanwege de nieuwe digitale technieken. Digitale applicaties voor de smartphone (ObsMap en
WebObs) maken ook het invoeren van losse waarnemingen steeds gemakkelijker. Daarnaast waren
de jeugdlessen weer een groot succes, met naast Jetty en Meta een nieuwe “docente”: Jane Strous.
Zij ontving in januari samen met Meta het certificaat “Expert in de klas” na deelname aan een door de
gemeente georganiseerde cursus. Meta heeft later dit jaar feestelijk afscheid genomen van de lessen.
Het Kwaliteitsteam Buytenpark draait goed, waarbij het leeuwendeel van het werk door één van de
bewoners wordt gedaan, wat de druk op de VWZ vermindert.
Het overleg met de andere verenigingen en de gemeente in het beheersoverleg loopt goed. Het
libellenreservaat is er gekomen.
Stadsecoloog Johan Vos is in december met pensioen gegaan, waarbij Winfried een verhaal heeft
gehouden “Van oeverzwaluwwal tot oeverzwaluwwal”, relatie tussen natuurverenigingen en gemeente
in de voorgaande jaren.
Het jaar eindigde met de voorbereidingen van het nieuwe Atlas-project van Sovon waarbij de blokken
3057 en 3058 de komende jaren zullen worden geteld door een aantal vrijwilligers.
1.2 Bestuur
Het bestuur kwam eens in de zes weken bij elkaar (8x) .
We namen op de ALV afscheid van Marja Kreike die haar termijn niet verlengde en Els Luijkx, die
voortijdig aftrad. Op de extra ALV van 10 mei is Jos Raadschelders geïnstalleerd als bestuurslid. Hij
zal de functie penningmeester vervullen.
Bestuurssamenstelling:
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 tot zijn overlijden op 3 april;
Jos Raadschelders- bestuurslid sinds mei 2012, penningmeester, aftredend in 2016;
Jetty Boer- bestuurslid sinds 2005, jeugdzaken, aftredend in 2013;
1.3 Leden
Per 1-1-2012
Af
Bij
Stand 1-1-2013

Algemene leden
115
8
8
115

Gezinsleden
35
1
3
37

Ereleden

Totaal
3

3

153
9
11
155
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NB: Het ledenaantal is naar beneden bijgesteld ten opzichte van het jaarverslag 2011.
Een aantal leden bleek geen lid meer te zijn. Verder zijn organisaties niet langer meegeteld als lid.
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 voor leden
2.1.1. Excursies
De excursiewerkgroep met als leden Els en Kees Luijkx, Fanny Fekkes, Piet Bol en vanaf 2012
Monique Touwslager zorgde 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.
2.1.2. Thema-avonden
Naast de nieuwjaarsbijeenkomst met IVN in de Weidemolen op 12 januari, de ALV in maart, de extra
ALV in mei die op een thema-avond viel, en de jaarlijks terugkerende Wijsvogelavond, zijn er nog een
aantal lezingen geweest.
Marja Kreike heeft als stadsvogeladviseur een lezing verzorgd voor inwoners van Zoetermeer ter
voorbereiding voor de stadsvogeltelling in januari.
In februari kwam Jan Willem Vergeer van Sovon een lezing geven over de digitale invoer van de BMPtelling ter voorbereiding van BMP-Buytenpark van voorjaar 2012.
De natuurverenigingen hebben samen met de stadsecoloog en afdeling NME een lezing verzorgd in
april door Arie Koster over wilde bijen, vanwege het “Jaar van de bij”.
Eduard Opperman heeft in het najaar 2 lezingen verzorgd: één over herkenning van steltlopers, en de
andere over de vogels van Finland. VWZ-lid Henk de Hoog heeft in het najaar een lezing met
prachtige beelden gegeven over zijn reis naar Antarctica met de Plancius.
2.1.3. Ledenweekend
Van 12 t/m 14 oktober was er een weekendexcursie voor leden naar Wemeldinge in Zeeland. Het was
zoals altijd weer een goed voorbereide excursie, met leuke routes. Flip Boer heeft daar zoals hij
eerder ook deed voor de leden gekookt, zodat de leden met goed gevulde maag op pad gingen.
2.2 Excursies/lezingen/activiteiten op verzoek
2.2.1 Publieksexcursies
Er zijn dit jaar drie publieksexcursies georganiseerd in Zoetermeer.
2.2.2. Excursies op verzoek
Op 15 september was er een excursie voor rolstoelers in de Balij, gecoördineerd door Marja Kreike.
Vele leden schoten haar te hulp om de deelnemers te begeleiden.
2.2.3 Stand
• De ‘Dag van de Parken’ werd op 27 mei de ‘Dag van de Bij’ op initiatief van IVN. Diverse
groene organisaties werkten samen bij het Westpunt om er een informatieve dag van te
maken. Bob de Lange en Leon van de Berg vertegenwoordigden de Vogelwerkgroep met een
eigen invulling van de stand; zij konden tegelijkertijd het werk en de doelen van het
Kwaliteitsteam Buytenpark promoten.
• Op dinsdag 12 juni stonden Meta Waaijer en Jane Strous met de VWZ-stand op de
schooltuinendag op de wijktuin Seghwaartseweg.
• Op 30 juni stond Meta Waaijer met de vogelstand op de “Zomerse feestdag-braderie” van het
wooncomplex aan de Gondelkade.
2.3 Jeugdactiviteiten
In januari 2012 startte na de kerstvakantie de tweede serie lessen van schooljaar 2011-2012 tot de
voorjaarsvakantie met onderwerp Zwaluwen in Zoetermeer, 18 groepen in 7 lesdagen. Meta heeft
afscheid genomen na 6 jaren samenwerken met Jetty.
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Meta werd in het zonnetje gezet en heeft een schilderwerk naast dankwoorden van Wouter van
Kleef,en natuurlijk ook van Annet de Jong, van NME Zoetermeer in ontvangst genomen. Haar laatste
les was in de klas van haar kleindochter, die haar een eigen gemaakt kunstwerk overhandigde.
Haar opvolgster zal zijn Jane Strous. Als voorbereiding volgde Jane een door NME georganiseerde
cursus over lesgeven aan groepen.
In het schooljaar 2012-2013 werd vanaf de herfstvakantie tot januari op 7 lesdagen aan 19 groepen
les gegeven In de introductie werd aandacht besteed aan de Klauwieren, de vogel van het jaar 2012.
Ieder jaar sluit de introductie in de klas aan bij de actualiteit. Jane Strous en Jetty Boer konden met de
ontwikkeling van lesmateriaal, lesbrief en powerpointpresentatie weer gebruikmaken van prachtige
foto's van vogelfotografen. Voor de groepen 1 en 2 is er gebruik gemaakt van het verhaal: hoe Paul
(per ongeluk) de poot van Piet brak. Het is een verhaal n.a.v. een foto van Jan Wolkers, gemaakt op
Rottumerplaat in 1971.
Voor het eerst heeft de Vogelwerkgroep een declaratie voor gemaakte kosten kunnen indienen bij
NME Zoetermeer in het kader van Expert in de klas.
De inschrijving is weer helemaal digitaal gegaan en voor de zomervakantie waren we bijna
volgeboekt. De samenwerking met de NME gaat goed en plezierig.
Jane is ingewerkt en draait helemaal mee.
schooljaar
2006-2007
2007-2008

aantal groepen
12
30

aantal leerlingen
271
603

intro onderwerp
tuinvogels
stadsvogels

2008-2009
2009-2010

43
34

1017
746

watervogels
trekvogels

2010-2011

50

1251

roofvogels

2011-2012

36

870

2012-2013

39

956

Zwaluwen in
Zoetermeer
klauwieren

actualiteit
pilot
Zoetermeer wint
stadsvogelprijs
KNNV-thema
opvetten en
wegwezen
2010 jaar van de
bruine kiekendief
2011 jaar van de
boerenzwaluw
2012 jaar van de
klauwieren

2.4 Stadsvogeladviseur
De stadsvogeladviseur werkt voor en rapporteert aan Vogelbescherming Nederland. Naast participatie
in het vrijwilligersteam van Vogelbescherming Nederland en autonome (doorgaands educatieve)
werkzaamheden zijn daar ook een aantal zaken, die in samenwerking met het VWZ-bestuur of haar
leden plaats vinden.
Dat zijn voor 2012 de oeverzwaluwenwand, participatie in groenbeheeroverleg, MUScoordinatie,
burgercontacten, promotie van en voorlichting over de nationale tuinvogeltelling en een enkel protest.
De functie wordt vervuld door Marja Kreike. Omdat het in 2012 nog altijd niet is gelukt een tweede
vrijwilliger te vinden is er gekozen voor minder activiteiten.
2.4.1 Educatie
Op 17 januari trok een presentatie over tuinvogels als voorbereiding op de negende nationale
tuinvogeltelling zo’n 14 gasten in het bovenzaaltje in Meerzicht.
2.4.2 MUS-telling
Francis heeft vorig jaar al het telteam verlaten en ook voor Robert moet een andere teller gezocht
worden. Nieuwe vrijwilligers in 2012 zijn Derek Burden en Ria van Egmond. Zij inventariseren
postcode 2712. In 2012 werden door 12 telteams 41 MUS tellingen uitgevoerd. Sommigen doen het
alleen; de meesten met zijn tweeën. Twee koppels doen twee telgebieden. Postcodes 2716 en 2727
zijn nog steeds vacant.
Op 29 maart heeft Hendrik Baas, onze stadsecoloog, een avond georganiseerd met Jan Schoppens
van Sovon. De thema’s waren: ‘Mustellingen’ en ‘Stadsindicator Zoetermeer’. Het werd speciaal
georganiseerd voor de MUS-tellers. Helaas was de opkomst vrij gering.
2.4.3 Website
Vragen van Zoetermeerders aan de stadsvogeladviseur komen via de website binnen. In 2012 was
dat slechts vier keer. Twee maal betrof het vragen over vogels die zijn waargenomen. Een email terug
met wat ondersteunende foto’s is dan voldoende. Tweemaal werd een probleem gemeld; dan is actie
vereist. Dit jaar was een nieuw geluidsscherm oorzaak van veel vogelslachtoffers en rechte
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beschoeiingen oorzaak van de dood van eendenpullen. Het laatste probleem is doorgeschoven naar
2013. Het eerste is na enig getouwtrek opgelost door de gemeente.
2.4.4 Oeverzwaluwen
In verband met de in 2011 geplande inrichtingswerkzaamheden in de nabijheid van de
oeverzwaluwwand is overleg geweest met Reinier Gillissen. Er stonden veel bomen langs het nieuwe
wandelpad gepland en de werkzaamheden startten vlak voor het broedseizoen. Ter plekke hebben we
de situatie bekeken. Winfried was ook aanwezig ter ondersteuning. In een brief aan IBz medewerker
Henry van Hoof zijn onze klachten samengevat. De bomen bij de wand zijn geschrapt en het werk
vlakbij is uitgesteld tot na het broedseizoen.
De oeverzwaluwwand is met 12 vrijwilligers opgeknapt voor het nieuwe broedseizoen. Het zand was
te droog; dat gaf wat problemen. Op aanraden van Martin van de Reep is na het broedseizoen een
inventarisatieonderzoekje gedaan. Een aantal openingen zijn te hard opgedroogd, maar de richting
van de gangen is oké. We hebben met elkaar besloten dat we voorafgaand aan het onderhoud in
2013 de gangen uitboren om het te harde zand te verwijderen.
In 2012 zijn 58 gebruikte nestgangen geteld. Er is in juni en juli geïnventariseerd met 5 weken
ertussen. In vrij veel nesten lijkt twee keer gebroed te zijn. Het aantal broedsels ligt dus flink hoger dan
58. Wij tellen slechts de gebruikte nestopeningen.
2.4.5 Een enkel protest
Ron van Loon (BAM) vroeg naar de ransuilen op het terrein van Zegwaartseweg 66. De sloop- en
heiwerkzaamheden moesten beginnen. Marja heeft samen met Adri de Groot gekeken of er op het
bouwterrein tekenen van ransuilen te zien waren. Dat was niet het geval; wel een schriftelijk protest
gestuurd naar Sylryk Projectmanagement dat de kap van bosschages in het broedseizoen plaats
vinden. Deze inspanning heeft niet geleid tot uitstel, maar wel tot het behoud van de dichte vogelrijke
boomgroepen achter op het bouwterrein.
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 2012 verschenen er 3 Praatpalen onder redactie van Ria van Egmond, Yvette Rensen en Leon van
den Berg. De eerste was de laatste die in papieren vorm verscheen. Nummer 2 en 3/4 verschenen
digitaal, via e-mail en website. Voor degenen die niet beschikken over een computer, werd de PP
uitgedraaid. Verder werd er een print gestuurd naar relaties.
2.6.2 Leden-emailgroep VWGzoetermeer
De leden-emailgroep bereikt niet alle leden. De nieuwe penningmeester heeft een e-mailbestand
aangemaakt van de bekende e-mailadressen van leden, waarmee veel meer leden worden bereikt. Dit
bestand wordt gebruikt voor het verzenden van de Praatpaal en belangrijke mededelingen voor de
leden. De excursie-werkgroep communiceert nog wel via de leden-e-mailgroep.
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 is weer overgenomen door Marcel van der Tol, omdat er een migratie naar
een andere provider nodig was om de site te updaten. Het was een behoorlijke klus om alles goed
draaiend te krijgen; Marcel bood aan het beheer te doen. Het idee om de website door diverse
mensen te laten vullen, blijkt toch lastig, er zijn veel handelingen nodig. Dus doet Marcel dit
vooralsnog zelf.
2.8 Vogeltellingen/ projecten
2.8.1 Trekvogeltellingen
Marcel van der Tol heeft tellingen verricht vanaf de Telpost Buytenpark. Hiervan is verslag gedaan.
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2.8.2 Euro Birdwatch
In 2012 heeft de VWZ meegedaan aan de Euro Birdwatch met de trektelpost.
2.8.3 Broedvogelinventarisatie
• Buytenpark. De VWZ heeft met een telgroep BMP-tellingen verricht in het Buytenpark onder
coördinatie van Kees Luijkx. Het park is opgedeeld in drie telgebieden. De gegevens zijn
digitaal ingevoerd, met autoclustering, wat de administratie een stuk eenvoudiger maakte dan
die van de BMP-telling in 2005. Verschil is dat nu het oude Buytenpark niet is meegenomen.
• Scheg-Balij. In 2012 heeft Jan Peeraer samen met Ed Hauser van de Vogelwacht Delft en
omstreken voor het vijfde achtereenvolgende jaar BMP-tellingen verricht in de Balij (de
Scheg).
2.8.4 Kolonievogeltellingen
Aalscholvers: niet geteld
Blauwe reiger: niet geteld
Slaapplaatstelling Grote Zilverreiger: Winfried van Meerendonk en Hanneke Hoogvliet hebben de
SOVON-telling gedaan bij de Gelderswoudse Plas achter ’t Geertje: hoogste aantal was 61 (oktober).
2.8.5 Gierzwaluwen
Er waren geen speciale activiteiten.
2.8.6 Winter/watervogeltellingen
De winter/watervogels in drie grote buitengebieden rond Zoetermeer worden al jaren door drie vaste
teams maandelijks geteld. Gegevens worden doorgegeven aan Sovon. Het gaat om de eerste en de
laatste drie maanden van het jaar. April en september zijn facultatief, maar worden door twee van de
drie teams wel gedaan.
De grote drooggemaakte polder werd door het team van Henk de Hoog bestaande uit vier leden zes
keer geteld. Het Noordelijk Plassengebied werd door het vaste duo van Marja Kreike door
omstandigheden slechts drie keer geteld. In beide teams waren ook de barre winterse
omstandigheden reden voor minder tellingen.
De Balij werd door de onverschrokken Jetty Boer 8 keer geteld met een team van 4 in wisselende
samenstellingen. Daarvoor hulde!
2.8.7 MUS-telling, zie 2.4.2.
2.8.8 Vogelvoorzieningen Oosterheem en Scheepsliedenbuurt, geen activiteiten.
2.8.9 Oeverzwaluwen, zie 2.4.4.

3. Externe betrekkingen
3.1 Samenwerking andere verenigingen
3.1.1 Kwaliteitsteam Buytenpark (KB)
Een groot succes is behaald: SnowWorld heeft de verdere ontwikkeling van de vierde baan
ingetrokken!! Er was korte tijd sprake van een uitbreiding van de derde baan, maar dat is niet
doorgezet.
De Stichting KB heeft een zienswijze ingediend op de conceptvisie Buytenpark, waaruit SnowWorld
was losgetrokken. De VWZ heeft daarnaast zelf nog een aparte visie ingediend. De punten uit de
zienswijze zijn niet overgenomen door de gemeente, en de visie is door de Raad aangenomen. Aan
het einde van het jaar speelde de gang naar de Raad van State over een procedure tegen de komst
van de tuinenvereniging in het westelijk weidegebied, waarover in 2013 meer duidelijkheid zal zijn. De
werkgroep Buytenpark is eenzijdig door de gemeente opgeheven. Omdat er nog allerlei punten liggen:
padenplan, MTB-routes, bewegwijzering en weren MTB uit het natuurstergebied, heeft het KB diverse
malen aangedrongen op hervatting van overleg met de werkgroep. Omdat de Werkgroep was
opgeheven, moest nu het Gemeentebestuur zelf benaderd worden, en dit is diverse keren gebeurd.
Er is nog een avond voor bewoners georganiseerd, maar omdat er nu niets groots speelde zoals de
vierde baan, kwamen er maar 9 bewoners op af.
www.buytenparkzoetermeer.weblog.nl.
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 navolging van het overleg tussen Gemeente, Natuurverenigingen en Vlinderstichting is een bord in
de maak met tekst en afbeeldingen betreffende het libellenreservaat in Rokkeveen (voormalige
Poldertuinen).
Arno van Berge Henegouwen en Winfried van Meerendonk hebben het idee naar voren gebracht tot
oprichting van het eerste Nederlandse Stedelijk Libellenreservaat. In voorjaar/zomer 2013 zal het
libellenreservaat volop in de publiciteit komen. Ook zal er een boekje verschijnen over libellen en
waterjuffers die hier en elders in Zoetermeer te zien zijn. Voormalig stadsecoloog van Zoetermeer,
Johan Vos, is daar inmiddels druk mee aan de gang en heeft te kennen gegeven dit te willen
afronden, ook nu hij inmiddels gepensioneerd is. Dolf Siebert en Hans Lucassen van de VWZ hebben
zich ook aangesloten als tellers van de libellenroute die zal worden uitgezet in het libellenreservaat. Er
is inmiddels overeenstemming over deze route en de Vlinderstichting zorgt voor de bewegwijzering.
Sinie de Jonge is bereid gevonden om ook foto’s en waarnemingen te leveren, waaronder de
prachtige foto van de vuurlibel die hier eenmalig werd waargenomen.
Voorts is er dit jaar overleg geweest tussen Gemeente, Natuurverenigingen en het grootste
Hoogheemraadschap van deze regio: Hoogheemraadschap Rijnland. Het overleg was constructief en
gericht op samenwerking waar het gaat om behoud en versterking van de biodiversiteit. Dit alles zal
ook de vogelstand ten goede komen, maar waakzaamheid blijft geboden. Het voordeel van een
dergelijk overleg tussen de verschillende partijen is het sneller naar elkaar toe kunnen reageren bij
calamiteiten.
Waar mogelijk zijn beheersmaatregelen met elkaar besproken en nemen we het beleid van de
gemeente onder de loep. Grootschalige ingrepen zijn vaak oorzaak van achterstallig onderhoud in het
verleden en de aanplant van veel “wijkers” onder de bomen, zoals populieren, die aan het eind van
hun levensfase aftakelen en uit voorzorg worden verwijderd. Wij pleiten voor meer diversiteit en een
duurzamer beheer van het bomenbestand waar in de groentrilogie (visie biodiversiteit, bomenbeleid
en groenkaart) aandacht aan wordt besteed. Bomen moeten in Zoetermeer ook oud kunnen worden
omdat hierdoor nestgelegenheid voor veel holenbroeders ontstaat en ook meer
fourageermogelijkheden. Natuurlijk wil niemand een boom op zijn hoofd krijgen, daarom worden
bomen die men wil verwijderen op kaart aangegeven en in de Streekbladen vermeld zodat zonodig
bezwaar kan worden aangetekend.
Tenslotte is het van groot belang dat onjuiste of onbegrepen ingrepen worden gemeld bij de
vertegenwoordigers van de Natuurverenigingen (voor de Vogelwerkgroep Winfried van Meerendonk
en voor het IVN Sinie de Jonge) zodat er vlot contact kan worden opgenomen met de Gemeente.
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 Winfried van Meerendonk en Hanneke Hoogvliet. Er komen allerlei zaken aan de orde
die bij VWG’s spelen.

4. Resultaten jaarplan 2012
•
•

•
•
•

•

Jeugdactiviteiten: lessen aan scholen
Organiseren excursies bewoners
Vogelinventarisaties: MUS, watervogels, kolonievogels, slaapplaatsen zijn gedaan. BMPBuytenpark en Scheg-Balij
Inventarisatie vogelvoorzieningen Oosterheem
Onderhoud aan oeverzwaluwwal
4e skibaan is van de baan!! Activiteiten via het Kwaliteitsteam Buytenpark gingen door voor
bescherming van het Buytenpark tegen ontwikkelingen als de komst van de tuinenvereniging.
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•
•
•
•

Website is verder ingevuld
Praatpaal 3x verschenen, waarvan 2x digitaal
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 2013
Ook in 2013 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
• Atlas-project SOVON, blokken 3057 en 3058
• Vacature voor trektelpost
• Vacature voor bestuursfuncties
• Cursus Vogelherkenning
• BMP Buytenpark
• Publieksexcursies
• Jeugdactiviteiten: lessen aan scholen
• In gesprek blijven met de gemeente voor goed groenbeleid: Beheergroep en
stadsvogeladviseur
• Verdere invulling website

7

