Jaarverslag Vogelwerkgroep
Zoetermeer 2014
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
2014 Was het jaar van enkele opzienbare waarnemingen. Een medewerker van de gemeente zag in
maart vanuit haar werkkamer een paar valken op de stadhuistoren. Dit bleken slechtvalken, een man
en een jonge vrouw. Ze zijn vanaf die tijd de rest van het jaar regelmatig gezien op de toren. Een
nieuwe nestkast was nu noodzaak, en de stadsbioloog Hendrik Baas bleek bereid zich hiervoor in te
spannen. Begin januari 2015 zal de kast worden geplaatst met een webcam erbij.
In het voorjaar meldde Kees Luijkx een paartje woudaap met jongen bij het noordelijk plassengebied.
Dit trok veel vogelaars en ook aandacht van de pers.
In 2014 werd het telwerk voor het Atlasproject van Sovon voortgezet. Het grote werk is nu gedaan,
blokken 30-57 en 30-58 zijn in kaart gebracht. In 2015 kunnen nog aanvullingen worden gedaan,
broedcodes worden opgehoogd, soorten die gemist zijn worden gezocht, etc.
Verder werd er flink doorgeteld met de andere tellingen: MUS, watervogels, kolonievogels, BMP.
Er waren weer gezellige ledenactiviteiten: onder andere eind april een ledenweekend naar het
Dwingelderveld, waarbij Jetty en Flip uit Friesland aanschoven en Flip weer als vanouds de catering
verzorgde.
Zoals bekend voldeed de beamer niet meer. De lamp was ingebrand, en fotografen klaagden over de
slechte weergave van hun foto’s. De laptop was ook aan vervanging toe. We hebben een
subsidieaanvraag gedaan bij Fonds 1818. Het Fonds kende de VWZ een subsidie toe, waarmee we
een nieuwe beamer konden aanschaffen die aan de eisen van deze tijd voldoet. Prachtig helder
beeld. De laptop, programmatuur en een groot diascherm hebben we van eigen middelen
aangeschaft. Na de zomer konden we al van de nieuwe spullen gebruik maken. Zo zijn we weer goed
toegerust voor een nieuw verenigingsjaar, waarin weer een cursus Vogelherkenning gepland staat.
We kregen versterking in het bestuur van Sophia Stams, die vanaf april heeft meegedraaid. Zij heeft
de website mede bijgehouden, na ingewerkt te zijn door Marcel van der Tol.
Helaas was 2014 ook een jaar met heel droevig nieuws: in de op 17 juli neergeschoten vlucht MH17
op weg naar Kuala Lumpur zat oud-voorzitter van de KNNV en gemeente-ambtenaar bij team Groen,
Spelen en Leren Annet de Jong met haar man. We hadden regelmatig contact met Annet, onder
andere voor de jeugdlessen. Twee weken daarvoor zagen we haar nog bij de opening van het nieuwe
Vrijetijdscentrum achter het Buitenbeest in het weekend van 5 en 6 juli. We zullen haar missen.
In 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest. Er werd een nieuwe wethouder voor het Groen
benoemd: Robin Paalvast van D66. In het Natuur- en Milieuoverleg in september hebben de
verenigingen zich aan hem gepresenteerd.
Het bestuur heeft bezwaar gemaakt tegen ontheffingen van de Provincie aan de Faunabeheereenheid
Zuid-Holland voor het doden van ganzen en eenden. Er zijn hoorzittingen geweest in september, die
door 2 bestuursleden zijn bezocht. Aan het einde van het jaar was er nog geen uitspraak gedaan.
1.2 Bestuur
Het bestuur kwam 8x bij elkaar. Sophia Stams heeft vanaf april meegedraaid. Zij wil het bestuur
versterken en zal op de ALV in 2015 worden voorgedragen.
Bestuurssamenstelling:
Winfried van Meerendonk- bestuurslid sinds 1983, voorzitter, aftredend in 2018;
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;

Jaarverslag Vogelwerkgroep Zoetermeer 2014

Pagina 1

1.3 Leden
Het ledental is in 2014 licht gestegen door zowel een kleiner aantal opzeggingen als een groter aantal
aanmeldingen.
Ledenaantal 2014

Algemeen lid

Gezinslid

Erelid

109

32

3

Af

5

Bij

10

1 januari

Totaal 2014

2013

144 *)

150

2

7

14

3

13

9

Mutatie
31 december

1
114

33

3

150

146

*) Het aantal leden bij aanvang is met 2 naar beneden bijgesteld ten opzichte van het aantal eind 2013
zoals vermeld in het jaarverslag 2013.
1.4 Materialenoverzicht
Marja Kreike houdt het overzicht van de materialen. Het gaat om educatie- en infomateriaal zoals
foto's, video’s, boeken, brochures en verrekijkers. 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. Er was een heel gezellig weekend
georganiseerd van 25-27 april bij het Dwingelderveld in een prima accommodatie met uitstekende
verzorging door Jetty en Flip Boer. In de digitale Praatpaal werd verslag gedaan van diverse
excursies. Monique heeft zich aan het einde van het jaar teruggetrokken uit de excursiewerkgroep. Er
is behoefte aan nieuwe leden.
2.1.2. Thema-avonden
Naast de nieuwjaarsbijeenkomst met IVN en KNNV in de Weidemolen op 9 januari, de ALV in maart
en de jaarlijks terugkerende Wijsvogelavond, zijn er nog 5 avonden met lezingen geweest. Twee
ervan werden ingevuld door leden: Henk de Hoog over zijn reis naar Spitsbergen en Winfried van
Meerendonk over biodiversiteit en beheer. Daarnaast waren er drie externe sprekers: Koos Dansen,
amateurfilmer Peter Heemskerk en de zeer gewaarde Eduard Opperman met een nieuwe lezing. De
thema-avonden werden georganiseerd door Jan Peeraer en Simon Post.
Op 9 april was er in het bedrijfsrestaurant van het Stadhuis een publiekslezing georganiseerd door de
gemeente en IVN, KNNV en VWZ over natuur in de tuin door Dick Vonk.
2.2 Excursies/lezingen/activiteiten op verzoek
2.2.1 Publieksexcursies
Er zijn dit jaar zes publieksexcursies georganiseerd in Zoetermeer. Op 4 januari, 8 februari en 15
november waren er publieksexcursies bij de Benthuizerplas. In de nationale Vogelweek van
Vogelbescherming Nederland (17-25 mei) zijn er 3 excursies geweest (17,19 en 21 mei).Eén ervan
was een excursie speciaal voor kinderen, maar deze is niet doorgegaan vanwege te weinig
belangstelling.
2.2.2. Lezingen
Er kwam een verzoek van Dagrecreatie de Gelderhorst een lezing te geven voor de deelnemers
(oudere doven). Els Luijkx heeft met hulp van Meta Waaijer en een doventolk op 5 augustus een
lezing gegeven voor 8 deelnemers.
2.2.3 Stand
 De ‘Dag van de Parken’ op 1 juni, op initiatief van IVN. Diverse groene organisaties werkten
samen bij het Westpunt om er een informatieve dag van te maken. Jane Strous bemenste de
stand van de VWZ.

Jaarverslag Vogelwerkgroep Zoetermeer 2014

Pagina 2






Opening nieuwbouw VrijeTijdscentrum en wijktuin Voorweg achter het Buitenbeest op 5-6 juli.
Jane en Leon hebben op zaterdag 5 juli de stand bemenst, Marja, Jos en Sophia op zondag 6
juli.
Open monumentendag 13 september in de Adventskerk: Jos, Jaap, Wil, Greet, Riet en Leon
hebben op verzoek van de kerk in een stand gestaan. Er kwamen weinig bezoekers.
Werelddierendag Dorpsstraat zaterdag 4 oktober : op verzoek van het Dierenparadijs heeft de
VWZ een stand bemenst (Else, Frits, Greetje, Rietje en Wendy).
De wijktuin Broekwegzijde organiseerde op 10 december een Lichtjesmiddag en op verzoek
waren Marjan en Jos aanwezig om o.a. informatie te geven over vogels voeren in de winter.

2.3 Jeugdactiviteiten
In januari 2014 startte de tweede serie vogellessen van het schooljaar 2013/2014 met als onderwerp
“Het jaar van de Patrijs”. Tot en met 6 maart 2014 hebben Arno van Berge Henegouwen, Arno Beijer
en Jane Strous in acht lesdagen twintig groepen gedraaid variërend van groep 1 tot en met 8.
Door het koude weer, de feestdagen in december en omdat het in december en januari ’s morgens om
9.00 uur nog aardig donker kan zijn, is er besloten een winterstop in te lassen. Daarom zijn de
vogellessen na de grote vakantie eerder, op 30 september begonnen. De winterstop begon op 8
november 2014 en zal tot 20 januari 2015 duren. Hoe dit gaat uitpakken zullen we na afloop
evalueren. Tot het eind van het jaar is gedurende zes lesdagen aan tien klassen les gegeven. Dat is
aanzienlijk minder dan in 2013. Volgens Tilly Kester van het NME waren er over het algemeen minder
inschrijvingen. Dat geldt ook voor de gastlessen van Stadsboerderij het Buitenbeest en de
egelopvang. Doordat we het voorgaande vogellesjaar wel heel erg veel groepen 1/2 draaiden, dit ten
koste van de hogere groepen, hadden wij een restrictie ingelast voor de groepen 1 en 2. Er konden
maar 10 groepen 1/2 zich inschrijven. Dit zou ook een reden kunnen zijn.
Het nieuwe lesjaar stond in het teken van de spreeuw. Arno van Berge Henegouwen schreef de
lesbrief over de spreeuw. Omdat er veel groepen 1/2 bijzaten die nog niet kunnen lezen, waren
minder lesbrieven nodig. Voor de kleinsten schaften we een voorleesboek aan; “Ssst! We hebben een
plan”. Dit boek werd door Arno net als de lesbrief als Power Pointpresentatie op een USB-stick gezet.
Ook in 2014 was het weer ons meestal gunstig gezind, alle keren konden we met de kinderen naar
buiten. Tijdens de 28 keer dat we buiten met de leerlingen vogels gingen kijken, werden in totaal 46
soorten waargenomen.
Jaar

Aantal groepen

Aantal leerlingen

Onderwerp

Actualiteit

Klauwieren

Het jaar
van de
klauwier

2014
jan - feb

okt – dec

18

10

546

247

Akkerlandvogels

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.
In 2014 vervulden Lia Koomen en Arno van Berge Henegouwen samen de functie. Later in het jaar
heeft Els Luijkx de plaats van Arno ingenomen. Els en Lia hebben een cursus bij Vogelbescherming
gekregen en zijn gestart met advisering aan stadsboerderij de Weidemolen en de vogelrotonde
Oosterheem. Lia en Els breiden hun werkzaamheden hierna uit.
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.
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2.6 Informatie leden
2.6.1 Praatpaal
In 2014 verschenen er 3 digitale Praatpalen onder redactie van Ria van Egmond, Yvette Rensen en
Leon van den Berg. Najaar en winter werden samengevoegd vanwege de geringe kopij. Voor
degenen die niet beschikken over een computer, werd de PP uitgedraaid. Verder werd er een print
gestuurd naar relaties.
2.6.2 Email
Leden werden via email geïnformeerd over thema-avonden en excursies en andere zaken.
2.6.3 Gezamenlijke uitgave natuurverenigingen
In de ALV van 2014 is er gevraagd wie er vóór een gezamenlijk uitgave was. Alle aanwezigen
reageerden positief. Het bestuur onderzocht de mogelijkheden. In overleg met IVN en KNNV is
besloten te starten met één uitgave. De redactie van de Praatpaal is hiervoor benaderd. In 2015 zal dit
een vervolg krijgen.
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 activiteiten voor het Zoetermeerse publiek 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 mede verricht door Sophia Stams. Zij is
ingewerkt 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
Op 4 oktober heeft de VWZ weer meegedaan aan de Euro Birdwatch van Vogelbescherming
Nederland met de trektelpost.
2.8.3 Broedvogelinventarisatie
Jan Peeraer heeft i.s.m. een lid van de vogelwacht Delft e.o. voor het zesde achtereenvolgende jaar
de Scheg geteld volgens de Sovon BMP methode. In totaal zijn in het voorjaar zeven rondjes gelopen,
zes in de vroege ochtend bij zonsopgang en een in de avond.
2.8.4 Kolonievogeltellingen
Broedkolonies blauwe reiger en aalscholver
Marcel van der Tol heeft deze tellingen gedaan.
Blauwe reiger
Plas van Poot: 18 bezette nesten, Gelderswoudse Plas 17 nesten en Floriadeplas 8 nesten.
Aalscholver
Gelderswoudse Plas 25 nesten, Plas van Poot 14 nesten.
Visdieven
De op het dak broedende visdiefjes (bedrijventerrein in Seghwaert) hebben zich twee daken
verplaatst. Na slechts één inventarisatie telden we minimaal 9 broedparen, die zijn gemeld op de
Sovonsite bij kolonievogels. Ongetwijfeld waren er meer.
Op het oorspronkelijke dak was het hele broedseizoen veel gekrakeel van kok- en stormmeeuwen.
Een paartje kleine mantelmeeuwen was ook geregeld aanwezig, maar die broeden
hoogstwaarschijnlijk een stuk verder in dit gebied. Er is bij geen van deze andere soorten gepost om
nestindicerend gedrag waar te nemen.
Oeverzwaluwen
Met minder vrijwilligers dan voorgaande jaren is de oeverzwaluwwand op 29 maart 2014 weer
broedklaar gemaakt voor de oeverzwaluwen. Het was meer werk, omdat een aantal gangen erg diep
waren leeggeschept. Verwijderen van planten en harde brokken in de opening is voldoende voor er
wordt aangestampt en bijgevuld.
Na een avondtelling op 8 juni en een ochtendtelling op 3 juli werden 73 zekere broedparen genoteerd
en doorgegeven aan Sovon kolonievogels. Er waren nog 14 mooie gangen, maar daar zijn tijdens de
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inventarisaties door Jos Raadschelders en Marja Kreike geen invliegbewegingen waargenomen. Een
mooi resultaat.
Slaapplaats grote zilverreiger en aalscholver
De slaapplaats grote zilverreigers en aalscholvers in de Gelderswoudse plas is geteld door Winfried
van Meerendonk en Hanneke Hoogvliet. Het aantal grote zilverreigers had bij de telling eind oktober
een recordgrootte van 87 exemplaren. Het aantal aalscholvers op de slaapplaats bedroeg 39
exemplaren.
2.8.5 Gierzwaluwen
Dick Storm heeft in Praatpaal 1 gerapporteerd over zijn gierzwaluwinventarisatie.
2.8.6 Winter/watervogeltellingen
De grote drooggemaakte polder werd door Henk de Hoog, Simon Post en Ton Harteveld 5 keer
geteld. Henk meldde leuke waarnemingen als: zwarte ibissen, bruine kiekendieven, goudplevieren en
grote zilverreigers. Zij telden minder vaak doordat zij door weersomstandigheden tot 2 keer toe hun
telling moesten staken.
Het Noordelijk Plassengebied is door Marja Kreike en Jos Raadschelders eveneens 5 keer geteld.
Ook dat is een keer minder door de natte omstandigheden. De 3 plassen worden afzonderlijk
bijgehouden voor eventueel ‘eigen’ gebruik, maar voor Sovon bij elkaar gevoegd.
De Balij wordt door Jan Peeraer geteld nu Jetty Boer verhuisd is. Hij doet dat samen met Meta
Waaijer en Piet Bol als het mooi telweer is.
2.8.7 MUS-telling
In alle postcodes in Zoetermeer worden door 1, 2 of 3 tellers de stadsvogels geïnventariseerd. Ieder
stuurt zelf zijn telling door naar Sovon. Van slechts één gebied zijn geen gegevens binnen gekomen.
Een prachtig prestatie door veel trouwe tellers. Misschien bereiken we in 2015 een optimale dekking
als we in Seghwaert extra tellers vinden of de gebieden herverdelen.
In 15 wijken (Zoetermeer heeft 16 telvakken) is dus 45 keer geteld. Telvak 2719 is geteld door een
nieuwe teller, die geen lid is van de werkgroep. Zijn naam is bij het bestuur bekend.
De vaste tellers zijn: Derek en Ria Burden, Hanneke Hoogvliet, Winfried van Meerendonk, Marja
Kreike, Jos Raadschelders, Lia Koomen, Arno van Berge Henegouwen, Jaap Hortensius, 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. Dick van Asperen is gesignaleerd als medeteller.
2.8.8 Vogelvoorzieningen Oosterheem, vogelrotonde Thomas Morelaan-Martin Luther Kinglaan,
huiszwaluwtil
De huiszwaluwtil is leeg gebleven. Bij de vogelrotonde zijn regelmatig huis- en ringmussen gezien. De
nestkasten konden in 2014 niet schoongemaakt worden omdat de begroeiing op de rotonde dat
onmogelijk maakte. De stadsvogeladviseurs hebben dit met de gemeente overlegd. Begin 2015 is er
gesnoeid, konden de kastjes worden schoongemaakt en met terugwerkende kracht de resultaten van
het broedseizoen 2014 worden vastgesteld: er zijn 10 koolmeesnesten, 2 huismusnesten en 2
ringmusnesten gerapporteerd.
2.8.9 Atlasproject
Atlasblok 30-57 is geteld door Dick van Asperen, Rob Bolle, Lipko Bij de Leij, Jane Strous, Winfried
van Meerendonk en Hanneke Hoogvliet. Zij zijn gestart op 1 december 2013 en waren na het
broedseizoen van 2014 klaar.
In februari 2014 is met een eindschatting de telling voor atlasblok 30-58 afgesloten. Dit jaarrond tellen
werd gedaan door Marja Kreike, Jos Raadschelders, Els en Kees Luijkx en Marcel van der Tol. Zij
hebben goed de verschillen in vogelaantallen kunnen ervaren tussen de stad Zoetermeer en dorpjes
als Moerkapelle/Kruisweg.
De tellingen kunnen nog met losse waarnemingen aangevuld worden in 2015.
2.8.10 PTT
Woensdag 31 december is voor de achtste keer de jaarlijkse PTT-telling (Zoetermeer Noord 1107)
gedaan door Marja Kreike en Jos Raadschelders. Geen ideale datum. Bij de telpunten in de stad was
veel geknal van vuurwerk en bij de telpunten in de akkers veel geknal van geweren. Bij punt 11 naast
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gemaal Palenstein werden veel meer soorten genoteerd. Onrust door het grote aantal jager in akkers
en weilanden zorgden voor een stuwing in die hoek
2.8.11 Grauwe Ganzen Westerpark en Benthuizer Plas
Francis Havekes doet sinds een aantal jaren onderzoek naar de Grauwe Gans. Zij heeft in 2014 een
nieuw artikel gepubliceerd in het tijdschrift “De Levende Natuur”. Een link naar dit artikel evenals een
eerder artikel staat op de website onder de kop “publicaties”.
2.9 Cursus Vogelherkenning
Voor 2015 is er weer een cursus in voorbereiding.

3. Externe betrekkingen
3.1 Samenwerking andere verenigingen
3.1.1 Kwaliteitsteam Buytenpark (KB)
De VWZ neemt deel aan het KB. Bestuursleden Winfried en Hanneke wonen 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. In 2014 is de officiële website in de lucht gegaan,
www.kwaliteitsteambuytenpark.nl
Aan het einde van het jaar speelde er nog het verzoek van de stadsecoloog aan de VWZ bij
Vogelbescherming Nederland een subsidieaanvraag te doen voor een bijdrage voor een
oeverzwaluwwal in het westelijk weidegebied naast de nieuwe tuinenvereniging. Winfried heeft dit
gedaan na advisering en wijziging van de ongunstig geplande locatie van de wal.
3.1.2 Stichting Natúúrlijk Zoetermeer
Er waren geen activiteiten.
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 neemt deel aan het “maai- en snoeibeheer”- overleg met de gemeente,
samen met vertegenwoordigers van IVN en KNNV.
Er zijn twee bijeenkomsten geweest in mei en oktober. Er was speciale aandacht voor de woudaap die
gebroed heeft in de buurt van Noordhove. Een flinke brede rietkraag en lisdodde is voor deze (zeer
zeldzame) reigersoort van belang. Maaien moet gefaseerd worden.
Struwelen zijn niet alleen belangrijk in de buitengebieden maar ook in de stad. De braamsluiper
bijvoorbeeld (Stadhoudersring) verdwijnt.
De nachtegaal in het Westerpark houdt van dichte struiken. Om een afwisselend, kruidenrijk,
parkachtig landschap te behouden is het van belang om verschillende plekken gefaseerd aan te
pakken. “Stakenbos” voorkomen. Te hoge bomen geven weer teveel schaduw.
De door de gemeenteraad aangenomen motie “Bos beheert zichzelf” wordt uitgewerkt in een rapport,
dat voor 95% is het rapport klaar is. Er is nog veel onduidelijkheid omtrent de veiligheidszorg, wat
verder uitgezocht moet worden.
Om de slagvaardigheid te vergroten hebben de natuurverenigingen aangedrongen op de snellere
afhandeling van actiepunten, en hier zijn afspraken over vastgelegd..
3.3 Hoogheemraadschap Rijnland (Nieuwe Driemanspolder)
Op 27 november waren Jos Raadschelders (VWZ bestuur), Martin van der Reep (Stichting Werkgroep
Groenbeheer Nootdorp/Leidschendam en Winfried van Meerendonk (VWZ bestuur) te gast op het
hoofdkantoor van Hoogheemraadschap Rijnland te Leiden. Zij werden voorzien van informatie over de
huidige planvorming van Rijnland in verband met natuurontwikkeling (en recreatie) in de Nieuwe
Driemanspolder. Waterberging is de belangrijkste reden om tot herinrichting van het gebied over te
gaan. Hoogheemraadschap Delfland heeft zich teruggetrokken uit het project. Het waterbeheer wordt
van Staatsbosbeheer overgenomen door Rijnland. Het was tevens de laatste mogelijkheid om de
planvorming op detail nog te beïnvloeden met (nieuwe of aanvullende) ideeën.
Als ideeën werden aangedragen: een vorstvrije plek met afstromend water voor de ijsvogel, een
ijsvogelwand, een vogelkijkhut, een eiland met basaltblokken voor steltlopers, introductie van
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krabbenscheer, voldoende rustgebieden voor de vogels, een helofytenfilter en een rietveld van
voldoende oppervlakte voor de bruine kiekendief die niet meer terecht kan bij het net verrezen
siertuinencomplex in het Buytenpark.
3.4 Staatsbosbeheer
3.4.1 Balij: Gebruikersoverleg de Balij/Bieslandse Bos
De VWZ heeft geen afvaardiging meer in het gebruikersoverleg. Dit loopt nu via Siny de Jonge van het
IVN; zij vertegenwoordigt ook de VWZ in het gebruikersoverleg.
Jan Peeraer onderhoudt contact met de boswachter. Er zijn plannen om in samenwerking met de
boswachter Monitoring en Inventarisatie van het District Zuid-Holland West afspraken te maken over
het onderhoud van het 'vogelkijkscherm' in de Scheg dat in zijn huidige verwilderde vorm als zodanig
volkomen onbruikbaar is.
3.5 Andere overlegstructuren
3.5.1 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. Dit jaar zijn de vergaderingen niet bijgewoond.

4. Resultaten jaarplan 2014













Jeugdactiviteiten: lessen aan scholen
Publieksexcursies
Vogelinventarisaties: MUS, watervogels, kolonievogels, gierzwaluwen, slaapplaatsen. BMP:
Scheg-Balij, PTT. Het Atlas-project is afgerond.
Inventarisatie vogelvoorzieningen Oosterheem
Onderhoud aan oeverzwaluwwal
Uitbreiding van het bestuur met een kandidaat-lid
Deelname aan het Kwaliteitsteam Buytenpark
Website-beheer is met één persoon uitgebreid en is verder ingevuld
Nieuwe beamer, laptop en diascherm
Praatpaal: 3x 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 2015
Ook in 2015 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:
 Inventarisatie vogelvoorzieningen Oosterheem Stadsvogelproject (huismus, oeverzwaluw,
huiszwaluwtil, gierzwaluw)
 Jaarlijks onderhoud van de kunstmatige oeverzwaluwenwand
 Vogeltellingen: BMP, watervogeltellingen, MUS, PTT, kolonievogels, slaapplaatsen,
gierzwaluwen.
 Vacature voor trektelpost
 Uitbreiding excursie-werkgroep
 Publieksexcursies
 Praatpaal 4x per jaar
 Gezamenlijke uitgave N&M- verenigingen
 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
 Cursus Vogelherkenning.
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