Jaarverslag Vogelwerkgroep
Zoetermeer 2013
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 was voor de VWZ de start van het Atlasproject van Sovon, waarbij de blokken 30-57 en 30-58
worden geteld door een aantal vrijwilligers.
We moesten vanwege haar verhuizing afscheid nemen van onze actieve vrijwilliger Jetty Boer, zowel
in het bestuur als bij de jeugdlessen, maar daar kregen we goede vervanging voor terug.
De Stadsvogeladviseur, Marja Kreike is gestopt met deze functie. Hoewel geen functie van de VWZ,
maar van Vogelbescherming, is het toch fijn dat zelfs twee leden bereid waren deze functie samen
over te nemen.
Het Libellenreservaat werd geopend in mei, naar een idee van onze voorzitter Winfried van
Meerendonk en Arno van Berge Henegouwen. Dit betreft natuurlijk geen vogels, maar indirect
profiteren de boomvalken en andere vogels van een hogere insectenrijkdom door natuurlijk beheer.
Er was weer een cursus Vogelherkenning, met een deels gewijzigde docentenploeg.
Bob de Lange heeft ervoor gezorgd, met medewerking van de gemeente, dat er een nieuwe
bosuilkast in het Westerpark is opgehangen ter vervanging van de oude, die naar beneden was
gekomen. De bosuil is hierin al gesignaleerd. De kast werd gemaakt in Stadsboerderij het Buitenbeest
en opgehangen door mensen van de gemeente. Hoewel de VWZ geen actief nestkastenbeleid voert,
juichen we dit initiatief toe.
1.2 Bestuur
Het bestuur kwam 6x bij elkaar.
We namen op de ALV van 7 maart afscheid van Jetty Boer. Zij is naar Friesland verhuisd, maar blijft
wel lid. Vanwege haar vele verdiensten voor de VWZ werd zij geëerd met een zilveren steenuiltje met
halssnoer. Wij mochten meteen Jane Strous verwelkomen, die Jeugdzaken overneemt.
Bestuurssamenstelling:
Winfried van Meerendonk- bestuurslid sinds 1983, voorzitter, aftredend in 2014;
Hanneke Hoogvliet- bestuurslid sinds 2001, secretaris, aftredend in 2017;
Jos Raadschelders- bestuurslid sinds mei 2012, penningmeester, aftredend in 2016;
Jane Strous, jeugdzaken, aftredend in 2017;
1.3 Leden
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*) Het aantal leden bij aanvang is met 5 naar beneden bijgesteld ten opzichte van het aantal eind 2012
zoals vermeld in het jaarverslag 2012.
**) Van twee leden is het gezinslidmaatschap omgezet in het algemeen lidmaatschap.
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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 Monique
Touwslager zorgde voor een aantrekkelijk excursieprogramma. Van de excursies werd vaak verslag
gedaan door Fanny Fekkes. In de (nu digitale) Praatpaal waren de verslagen te zien, inclusief
kleurenfoto’s, nu we niet meer op drukkosten hoefden te letten.
2.1.2. Thema-avonden
Naast de nieuwjaarsbijeenkomst met IVN en KNNV in de Weidemolen op 10 januari, de ALV in maart
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. Helaas werd deze lezing niet bezocht door deze
doelgroep.
2.2 Excursies/lezingen/activiteiten op verzoek
2.2.1 Publieksexcursies
Er zijn dit jaar drie publieksexcursies georganiseerd in Zoetermeer. Op 9 maart was er een
publieksexcursie in het Westerpark. In het kader van de nationale Vogelweek van Vogelbescherming
Nederland (4-12 mei) zijn er 2 excursies geweest (4 mei Balij en 11 mei Buytenpark) .
2.2.2. Excursies op verzoek
Op 14 mei was er een excursie voor leerlingen van een lagere school in Voorburg op verzoek van een
docente van deze school die aan de cursus Vogelherkenning had deelgenomen (verzorgd door Jane
Strous en Meta Waaijer).
2.2.3 Stand
 De ‘Dag van de Parken’ op 2 juni, op initiatief van IVN. Diverse groene organisaties werkten
samen bij het Westpunt om er een informatieve dag van te maken. Winfried van Meerendonk
en Jane Strous bemensten de stand van de VWZ.
2.3 Jeugdactiviteiten
Januari 2013 startte de tweede serie vogellessen van het schooljaar 2012/2013 met als onderwerp de
Klauwier in het kader van “Het jaar van de Klauwier”. In die periode hebben Jetty Boer en Jane Strous
in zeven lesdagen twintig groepen gedraaid variërend van groep 1 tot en met 8. Jetty gaf wegens haar
verhuizing naar Friesland eind februari haar laatste les.
Na de herfstvakantie werden de lessen voortgezet. Arno van Berge Henegouwen en Arno Beijer zijn
Jetty opgevolgd, zodat het docententeam met Jane erbij 3 personen telt. Tot het eind van het jaar is
gedurende zes lesdagen aan vijftien klassen les gegeven. Het gehele jaar 2013 stond in het teken van
de Patrijs, waardoor de nadruk op akkervogels lag. Arno van Berge Henegouwen schreef de lesbrief,
waarvan er 600 zijn gedrukt. Omdat er veel groepen 1/2 bij zaten die nog niet kunnen lezen, waren
minder lesbrieven nodig. Het weer was meestal gunstig, twee keer konden de kinderen niet naar
buiten. Een bevredigend alternatief dat binnen gebruikt kan worden is er nog niet, maar daar wordt
aan gewerkt. In totaal werden 52 soorten waargenomen. Vanwege toenemend defect raken van
verrekijkers, zijn er nu nog 43 goede kijkers over. Dit verdient de komende zomerpauze serieuze
aandacht.
2013

Aantal groepen

Aantal leerlingen

Onderwerp
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Het jaar van de
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okt – dec

15

344

Akkerlandvogels

Klauwier
Het jaar van de
Patrijs

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 VWZbestuur of haar leden plaats vinden.
Dit jaar is Marja Kreike met dit vrijwilligerswerk gestopt en zijn er twee nieuwe VWZ-leden
aangetreden: Arno van Berge Henegouwen en Lia Koomen,
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 4 digitale Praatpalen onder redactie van Ria van Egmond, Yvette Rensen en
Leon van den Berg. 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 van Yahoo bereikt niet alle leden, omdat velen niet aangesloten zijn. 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 en met ingang van dit jaar ook voor de
aankondigingen van de excursie-werkgroep. De Yahoo-groep wordt buiten gebruik gesteld.
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 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 www.vwgzoetermeer.nl wordt gedaan door Marcel van der Tol.
2.8 Vogeltellingen/ projecten
2.8.1 Trekvogeltellingen
Marcel van der Tol heeft tellingen verricht vanaf de Telpost Buytenpark. Hiervan is verslag gedaan op
www.trektellen.nl
2.8.2 Euro Birdwatch
In 2013 heeft de VWZ weer meegedaan aan de Euro Birdwatch van Vogelbescherming Nederland
met de trektelpost.
2.8.3 Broedvogelinventarisatie
 Scheg-Balij. In 2013 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
De aanwezigheid van dakbroedende visdiefjes in bedrijventerrein in Seghwaert werd al enkele jaren
tijdens MUS-tellingen doorgegeven. Er werd niet exact geteld. Op verzoek van Sovon is deze kolonie
aangemeld en zullen de betreffende daken de komende jaren door Marja Kreike en Jos
Raadschelders geïnventariseerd worden. Ook een paartje kleine mantelmeeuwen, enkele kok- en
stormmeeuwen zullen daardoor beter gevolgd kunnen worden.
Marcel van der Tol heeft de kolonies van Aalscholver, Blauwe Reiger, Kokmeeuw en Visdief geteld.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de afgelopen jaren.
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Slaapplaatstelling Grote Zilverreiger: Winfried van Meerendonk en Hanneke Hoogvliet
hebben de SOVON-telling gedaan bij de Gelderswoudse Plas achter ’t Geertje. Hierbij zijn
ook de aalscholvers geteld.
Gegevens van de Grote Zilverreiger in 2013:

Datum
12 januari
23 februari
2 maart
5 oktober

Tijd
16:15-17:30
17:45-18:45
17:40-19:10
17:45-19:30

Grote Zilverreigers
35
0
33
43

2.8.5 Gierzwaluwen
Dick Storm is medio juni gestart met het in kaart brengen van de gierzwaluwen in Zoetermeer. Hij
heeft gegevens gekregen van enkele VWZ-leden over nestlocaties en is zelf op onderzoek geweest..
Hij is gestart in de wijk Meerzicht. Van oudsher zit hier een kolonie rond het winkelcentrum. Een
tweede kolonie zit bij het Scheveningsebos en aansluitend het Sparrebos.
In de aangrenzende wijk Buytenwegh kwam hij na verschillende onderzoeken op voorlopig 8
invliegplaatsen.
Dick heeft contact gehad met Aad van der Linden, de vroegere trekker van het gierzwaluwproject rond
de Dorpsstraat. Veel nestgelegenheid is in het Dorp verloren gegaan door verbouwing/nieuwbouw.
Het succes van de bekende kolonie aan de Boisotring was matig vanwege de predatie door
kokmeeuwen en eksters, die de jongen vanuit de dakgoot zo onder de dakpannen vandaan plukten bij
het uitvliegen.
In totaal heeft Dick voor het seizoen 2013 42 invliegplaatsen gevonden in de onderzochte wijken.
In 2014 komt er een artikel in de Praatpaal.
2.8.6 Winter/watervogeltellingen
De grote drooggemaakte polder werd door Henk de Hoog en Simon Post met soms een extra
vrijwilliger of vervanger zeven keer geteld. Het Noordelijk Plassengebied is door Marja Kreike en Jos
Raadschelders 5 keer geteld.
Jan Peeraer heeft als hoofdteller de tellingen in de Balij overgenomen van Jetty Boer. Hij doet dit
samen met Meta Waaijer, Piet Bol en Frits Overduin.
2.8.7 MUS-telling
De MUS-tellers hebben trouw geteld.
In 13 wijken is 38 keer geteld door 19 vaste tellers. Sommigen doen het alleen, anderen met zijn
tweeën. Twee telteams doen twee wijken. Slechts 1 telling is er bij ingeschoten.
Dat is weer een prachtige prestatie.
Tellers zijn: Derek en Ria Burden, Hanneke Hoogvliet, Winfried van Meerendonk, Marja Kreike, Jos
Raadschelders, Lia Koomen, Arno van Berge Henegouwen, Marcel van der Tol, Jane en Ronald
Strous, Inge Vos, Willemke Marinus, Raymond Natte, Johan Idema, Kees en Els Luijkx, Peter
Boymans en Rob Bolle.
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Een probleem diende zich echter aan. Voor wijk 16 zijn nooit nieuwe tellers gevonden en voor wijk 18
en 19 (Rokkeveen) waren de tellers niet langer beschikbaar. In 2014 zal opnieuw een oproep voor
nieuwe vrijwilligers gedaan worden.
2.8.8 Vogelvoorzieningen Oosterheem en Scheepsliedenbuurt,
Vogelrotonde Thomas Morelaan-Martin Luther Kinglaan
In kader van Stadsvogelproject heeft gemeente Zoetermeer in 2008 de Stadsvogelprijs gewonnen.
Daarvan is een idee van de Vogelwerkgroep Zoetermeer nl. de 'Vogelrotonde' gerealiseerd. Eind 2011
is het kunstwerk naar ontwerp van Gerard Huisintveld op deze vogelvriendelijke rotonde geplaatst.
Deze bestaat uit 30 vogelhuisjes op verkeerspalen van 3 tot 4 meter hoog met daaronder een dichte
en niet al te hoge beplanting die aantrekkelijk is voor vogels. De vogelhuisjes zijn gemaakt door de
medewerkers van stadsboerderij Het Buitenbeest.
De rotonde staat symbool voor de 3 V’s die voor vogels nodig zijn: voedselvoorziening, voortplanting-,
en verstopgelegenheid (veiligheid). Het kunstwerk symboliseert hoe welkom vogels ook in de
nieuwbouwwijk Oosterheem zijn.
Op 27 november heeft Els Luijkx met Tilly Kester en 2 vrijwilligers van Stadsboerderij de Weidemolen
de nestkasten geïnspecteerd en schoongemaakt. Tot hun verrassing ontdekten zij dat alle 30 kasten
in gebruik zijn geweest (huismussen, ringmussen en koolmees). Els heeft toegezegd de til te blijven
monitoren.
Huiszwaluwtil
De huiszwaluwtil is leeg gebleven.
2.8.9 Oeverzwaluwen
Met zo’n 15 vrijwilligers is de oeverzwaluwwand op 30 maart 2013 weer broedklaar gemaakt voor de
oeverzwaluwen. Voor het eerst werden de gaten van oud zand ontdaan, omdat in 2012 veel
openingen te hard waren opgedroogd. Dit jaar was het zand perfect; de broedresultaten waren ernaar.
Alle nesten hebben een eigen nummer en na twee tellingen waren 89 nesten aangekruisd. Daar
kropen ouders naar binnen of keken jongen naar buiten. Dit is het hoogst aantal tot nu toe sinds de
inventarisaties door Marja Kreike en Jos Raadschelders gestart zijn.
Er waren dus 89 broedparen, maar meer legsels, omdat er nog laat in de zomer af en aan werd
gevlogen voor tweede legsels.
In een tijdelijke kleine kolonie in de nabijheid van de wand zijn 4 paartjes geteld en twee oude
inmiddels verdwenen kolonies in dezelfde wijk zijn bij Sovon kolonievogeltellingen afgemeld.
2.8.10 Atlasproject
Dit jaar is het atlas-project van Sovon van start gegaan voor de nieuwe Vogelatlas, die in 2015 uit
moet komen. De 5x5 km. atlasblokken 30-57 en 30-58 zijn geclaimd door de VWZ. Blok 30-57 bevat
het grootste deel van Zoetermeer en wordt geteld door Dick van Asperen, Rob Bolle, Lipko Bij de Leij,
Winfried van Meerendonk en Hanneke Hoogvliet. Zij zijn gestart op 1 december. Blok 30-58 ligt er
oostelijk naast (de oostelijke wijken van Zoetermeer, Kruisweg, Moerkapelle en tussenliggende open
gebieden). De Benthuizer Plas en Oosterheem liggen in dat blok. Dit blok wordt geteld door Marja
Kreike en Jos Raadschelders, Els en Kees Luijkx en Marcel van der Tol. Zij zijn in het voorjaar al
gestart. Het voorgeschreven standaardjaar zal voor dit blok eind febr. 2014 afgerond worden, waarna
nog twee jaar lang met losse tellingen en/of bezoeken de gebiedsgegevens aangevuld kunnen
worden.
2.8.11 PTT
Vrijdag 20 december is voor de zevende keer de jaarlijkse PTT-telling (Zoetermeer Noord 1107)
gedaan door Marja Kreike en Jos Raadschelders.
2.8.12 Grauwe Ganzen Westerpark en Benthuizer Plas
Francis Havekes doet sinds een aantal jaren onderzoek naar de Grauwe Gans. Een publicatie is in
voorbereiding en zal in 2014 worden gepubliceerd in het tijdschrift “De Levende Natuur”. Een eerdere
publicatie staat op de website onder de kop “publicaties”.
2.9 Cursus Vogelherkenning
In 2013 was er weer een cursus, met docententeam Marja Kreike, Arno van Berge Henegouwen,
Marcel van der Tol, Els Luijkx en Winfried van Meerendonk. De cursus was iets anders van opzet:
docenten hadden wat meer tijd omdat ze de gehele avond verzorgden (Els en Winfried deelden een
avond over roofvogels en uilen).
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3. Externe betrekkingen
3.1 Samenwerking andere verenigingen
3.1.1 Kwaliteitsteam Buytenpark (KB)
Houdt zich nu bezig met een aantal zaken:
 SnowWorld heeft de wens voor een verlengde derde baan gelanceerd. De plannen zijn
goedgekeurd door de gemeenteraad. Het KB zal alle procedures die volgen nauwlettend
volgen en waar mogelijk bezwaar maken.
 Verplaatsing tuinencomplex naar westelijk weidegebied. In februari van het volgende jaar zal
de zitting voor de Raad van State zijn over het tuinencomplex, die onder andere de bruine
kiekendief en steenuil bedreigt.
 Verplaatsing hondenterrein. Er is door bewoners en het KB protest aangetekend tegen de
plannen om dit terrein dichter bij de woonwijk te situeren. De hondenactiviteiten geven veel
geluidsoverlast.
 Padenplan. MTB-routes, bewegwijzering en weren MTB uit het natuurstergebied. Al jaren pleit
het KB voor handhaving, want mountainbikers fietsen stelselmatig in het Natuurstergebied, op
de wandelpaden, en ook vaak kris-kras door het gebied waardoor nieuwe paden ontstaan.
Naast dat het slecht is voor de natuur, levert het gevaarlijke situaties op voor wandelaars. De
en mountainbikers beroepen zich erop dat er geen borden staan. Er is een padenplan
opgesteld (ook in overeenstemming met de toervereniging), waarvan de uitvoering lang op
zich liet wachten. Na een motie van Groen Links kwam er schot in de zaak (begin 2014
uitgevoerd).
Er is dit jaar geen avond voor bewoners georganiseerd, maar een buitenactiviteit in de vorm van een
informatieve excursie door het park. Er werd naar de natuur en de vogels gekeken, en en passant
werd er over de bedreigingen van het gebied verteld, waarbij de sportvelden aan bod kwamen
(verplaatsing hondenterrein), het westelijk weidegebied (waar al op voorhand grondwerkzaamheden
zijn gedaan door de gemeente).
www.buytenpark.wordpress.com .
3.1.2 Stichting Natúúrlijk Zoetermeer
Stef Poolman heeft namens de Stichting geïnventariseerd bij de natuur- en milieuverenigingen welke
vereniging geïnteresseerd is in het gebruik van de nieuwbouw bij Stadsboerderij Het Buitenbeest,
omdat het vrijetijdscentrum er ook bij moet als VTC Voorweg verdwijnt. Het gaat hier ook om een soort
leslokaal. De VWZ heeft voor de thema-avonden en cursus al een goede locatie aan de bovenzalen in
Meerzicht, dus we kijken het nog even aan.
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 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
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 vindt 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.
De VWZ is betrokken bij uitwerking van een motie motie van Groen-Links en Zó Zoetermeer (“Bos
beheert zichzelf”), die op 1 juli 2013 is aangenomen door de gemeenteraad. Marcel van der Tol is de
bedenker van deze motie. De motie houdt in dat we met elkaar delen in het Zoetermeerse groen
gaan aanwijzen die minimaal vijf jaar met rust gelaten kunnen worden.
Het Westerpark is bezocht, de locaties zijn bekeken. Er zijn nog geen besluiten genomen hierover,
wordt nog vervolgd in 2014.
De bedoeling is na 5 jaar te kijken hoe de natuur er voor staat.
De VWZ blijft het beheer kritisch volgen, ook van het Zoetermeerse deel van het Bentwoud en van de
Nieuwe Driemanspolder.
3.3 Staatsbosbeheer
3.3.1 Balij: Gebruikersoverleg de Balij/Bieslandse Bos
Jetty Boer vertegenwoordigde de VWZ in het gebruikersoverleg.
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Door toenemende bezuinigingen bij Staatsbosbeheer (SBB) komt het toezicht en het onderhoud
steeds meer in de knel. Het gebied komt steeds meer onder druk door de hondenbezitters die
verbodsborden negeren en door crossfietsers en ruiters. Jan Peeraer heeft regelmatig melding
gemaakt van dit probleem bij SBB.
Jan Peeraer heeft overleg gehad met SBB over het kapotte kijkscherm. SBB gaat hier niets aan doen,
maar als wij er iets aan willen doen dan zijn we welkom en wordt dat ondersteund door SBB.
We kunnen dus een kap- en hakparty organiseren voor het nieuwe broedseizoen begint.
3.4 Andere overlegstructuren
3.4.1 Zuid-Hollands Vogelaarsoverleg
Dit overleg vindt twee maal per jaar plaats, dit jaar bij Rotta in Bleiswijk. Er zijn naast Zuid-Hollandse
VWG’s ook vertegenwoordigers van Sovon en Vogelbescherming Nederland aanwezig.
Vergaderingen zijn bezocht door Kees Luijkx, Bob de Lange, Winfried van Meerendonk en Hanneke
Hoogvliet. Er komen allerlei zaken aan de orde die bij VWG’s spelen.

4. Resultaten jaarplan 2013













Jeugdactiviteiten: lessen aan scholen
Organiseren excursies bewoners
Cursus Vogelherkenning
Vogelinventarisaties: MUS, watervogels, kolonievogels, slaapplaatsen zijn gedaan. BMP:
Scheg-Balij. Het Atlas-project is van start gegaan: 30-58 is gestart in het broedseizoen, en
heeft daarna een start gemaakt met de wintervogeltellingen. Blok 30-57 is gestart op 1
december met de wintervogeltellingen.
Inventarisatie vogelvoorzieningen Oosterheem
Onderhoud aan oeverzwaluwwal
Activiteiten via het Kwaliteitsteam Buytenpark gingen door voor bescherming van het
Buytenpark tegen ontwikkelingen als de komst van de tuinenvereniging.
Website is verder ingevuld
Praatpaal: 4x digitaal verschenen.
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 2014
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. De wijken 16,
18 en 19 worden nu niet geteld, daarvoor worden tellers gezocht.
 Atlas-project SOVON, blokken 30-57 en 30-58
 Vacature voor trektelpost
 Vacature voor bestuursfuncties
 Publieksexcursies
 Jeugdactiviteiten: lessen aan scholen
 In gesprek blijven met de gemeente voor goed groenbeleid: Beheergroep en
stadsvogeladviseur
 Continueren deelname aan het Kwaliteitsteam Buytenpark
 Verdere invulling website
 Nieuwe beamer/laptop.
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