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Het jaar 2013 is voor het bestuur van de 
Haagse Vogelbescherming een van de 
moeilijkste in een lange periode geweest. 
Dat zat hem vooral in perikelen rondom 
de secretarisfunctie. Maakten we in ons 
vorige jaaroverzicht nog bekend dat we 
op de ALV van april 2013 een nieuwe er-
varen secretaris hoopten te introduceren; 
in augustus moesten we alweer melden 
dat Hetty Schuh wegens ernstige ge-
zondheidsproblemen haar functie moest 
neerleggen. Noodgedwongen nam Tom 
Claessens deze taak voor de rest van het 
jaar weer waar en zocht het bestuur on-
verminderd verder naar een nieuwe vaste 
secretaris. Via de vrijwilligerspool van 
PEP leek het er tot tweemaal toe op dat 
dit zou lukken, maar na een eerste in-
troductie lieten beide kandidaten weten 
toch geen ambitie te voelen voor de HVB. 
De secretarisproblemen kwamen tot een 
climax toen ook Tom Claessens in de-
cember liet weten dat hij voortijdig stopte 
en daarmee trad een volledig secretaris-

loos tijdperk in. Bij het schrijven van dit 
verslag is daar nog geen oplossing voor 
gevonden. Het bijkomende probleem van 
de uitval van beide secretarissen is het 
feit dat het aantal bestuursleden daarmee 
onder het quorum van vijf is aangeland 
en dat er volgens de statuten binnen twee 
maanden een buitengewone Algemene 
Ledenvergadering moet worden uitge-
schreven en nieuwe bestuursleden moe-
ten worden geworven. Ook daar wordt 
nu –begin januari 2014– met man en 
macht aan gewerkt.

Overdracht eindredactie De Wulp
Een ander punt van zorg ontstond in 
augustus toen eindredacteur Caroline 
Walta liet weten het stokje te willen 
overdragen.  Na zes jaar gestroomlijnde 
Wulpproductie, waarin Caroline samen 
met redactiecoach Aletta de Ruiter, cor-
rectrice Loes Loorij en vormgeefster 
Germaine Pasmans een hecht en pro-
bleemloos team vormde, moest het be-
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stuur op stel en sprong op zoek naar een 
nieuwe eindredacteur. Al vrij snel meld-
den zich een kandidaat voor de eindre-
dactie en een kandidaat als hulpredactie-
lid. De nieuwe eindredacteur gaf echter 
aan dat hij geen redactiecoach nodig had 
en naast de eindredactie ook de digitale 
vormgeving wilde uitvoeren. Binnen het 
bestuur ontstonden flinke meningsver-
schillen over het inwilligen van die eis. 
Zonder goede afspraken daarover lag 
er opeens een nieuwe Wulp-layout die 
echter niet de vereiste kwaliteit had. Op 
het laatste moment moest de vormge-
ving daarom toch nog door Germaine 
Pasmans gered worden. Bij het schrijven 
van dit verslag, half januari 2014, is er 
binnen het bestuur nog steeds geen con-
sensus over dit conflict. Als voorzitter 
vind ik dat De Wulp het visitekaartje van 
de vereniging is en als zodanig ook een 
uitstraling moet hebben die gelijk staat 
aan het product dat we de afgelopen zes 
jaar hebben uitgebracht. De persoonlijke 
ambities van de eindredacteur zijn daar-
bij ondergeschikt aan het belang van 
de vereniging. In het beleidsplan van de 
HVB staat duidelijk omschreven dat de 
vereniging een professionele uitstraling 
voor het kwartaalblad wil, terwijl het re-
dactiestatuut aangeeft dat eindredactie 
en vormgeving twee aparte functies zijn. 

Asielperikelen
De zorgen rondom de nieuwbouw van 
Vogelasiel De Wulp lijken structureel te 
worden en van externe aard. Eind 2012 
moest al worden geconstateerd dat de re-
cessie geen mogelijkheden bood om vol-
doende fondsen te werven om het nieuw-
bouwplan van de architect uit te voeren. 
In januari 2013 hadden we nog wel een 
gesprek met een fondsverstrekkende 
stichting over eventuele financiële toezeg-

gingen, maar bogen we ons ook over een 
alternatief plan om met behulp van een 
veel goedkopere prefab-houtbouw een 
nieuw asielgebouw te realiseren. Maar 
ook de haalbaarheid van dat plan werd 
teniet gedaan door de Gemeente, die liet 
weten geen bouwlocatie meer beschik-
baar te hebben voor een nieuw asiel. De 
laatste optie leek de parkeerplaats naast 
vogelrustgebied ‘André van der Laan’ aan 
de Wijndaelerweg. Maar dat bleek voor 
Den Haag toch een te waardevolle loca-
tie voor toekomstige woningbouw en was 
dus niet beschikbaar voor een vogelasiel.  
Ontertussen stelde de Gemeente nog 
tijdelijk uitplaatsing voor naar een leeg-
staand kantoorpand. Voor het asiel geen 
haalbere optie.
Inmiddels is er een patstelling ontstaan. 
De Dienst Stadsbeheer (DSB) heeft nog 
immer de wens om het asiel uit te plaat-
sen uit Meer en Bos. Echter de Dienst 
Stedelijke Ontwikkeling (DSO) heeft in 
de nieuwe beheersverordening voor Meer 

Foto: Caroline Walta
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en Bos de bestemming voor het hui-
dige asielgebouw met 10 jaar verlengd. 
Dientengevolge hebben we van DSB een 
stilzwijgende verlenging van het huur-
contract voor een jaar gekregen met de 
voorwaarde dat het huidige asiel niet uit-
gebreid of verbouwd mag worden.
Deze patstelling maakt het onmogelijk 
om op een efficiënte manier het vogel-
asiel te exploiteren. We willen nu zeker-
heid over de toekomst en die vraag heeft 
het bestuur dan ook gesteld in een brief 
aan het college van burgemeester en wet-
houders. Die brief is in oktober uitge-
gaan, maar na de ontvangstbevestiging is 
er nog steeds geen antwoord ontvangen. 
Noodgedwongen zijn we toch maar 
schoorvoetend begonnen met plannen 
voor een interne verbouwing. Het pand 
lijdt aan ernstig achterstallig onderhoud 
en als we nu niets doen wordt het binnen-
kort onwerkbaar in het asiel. Niet goed 
voor de vogels, maar al helemaal niet 
goed voor vrijwilligers en personeel.

Personeel asiel
Wat betreft die personele bezetting is er 
wel het een en ander gewijzigd. Steven de 
la Parra heeft laten weten dat hij na 20 
jaar part-time dinstverband per 1 janu-
ari 2014 vertrekt bij Vogelasiel De Wulp. 
In zijn plaats is voor 3 dagen in de week 
Lizzy Looijesteijn aangenomen. Lizzy is, 
evenals Sharon Lexmond, gediplomeerd 
dierverzorgster. Samen zullen ze leiding 
aan de vrijwilligers geven, ondersteund 
door technisch asielbeheerder Ruud van 
der Waard. Hiermee voldoet het asiel aan 
de voorwaarden die het ministerie tegen-
woordig stelt aan een professioneel vogel-
asiel dat jaarrond, zeven dagen per week 
beschikbaar is voor de opvang van wilde 
vogels. Het blijkt wel steeds moeilijker 
om vrijwilligers te werven en te behou-

den. Gedurende het jaar is er toch weer 
een behoorlijk verloop geweest. In okto-
ber is het bestuur, in samenwerking met 
de mensen van het asiel, een campagne 
gestart om in Loosduinen extra vrijwilli-
gers te werven. Gelukkig zijn daar al en-
kele reacties op gekomen.

Afscheid vrijwilligers
We willen in dit jaaroverzicht graag spe-
ciale aandacht geven aan het vertrek van 
Riet Langenhuizen. Vanwege leeftijd en 
gezondheidsproblemen moest ze afge-
lopen jaar haar vrijwilligerswerk voor 
de HVB staken. Riet was met haar win-
kel elke maand tijdens de open dag in 
het asiel te vinden, maar bemande daar-
naast dagelijks de informatietelefoon, 
was lid van de PR-commissie en schoof 
als contactpersoon regelmatig aan bij 
andere commissies zoals asiel en CEL. 
Deze taken, die Riet decennialang bin-
nen de HVB vervulde, zijn niet door één 
persoon over te nemen.  Voor de informa-
tietelefoon is een nieuw 06-nummer aan-
geschaft. Dit wordt nu bemand door de 
voorzitter. De PR-taken en de winkel zijn 
overgegaan naar Loes Jalink. Alle overige 
en veelal persoonlijke inzet van Riet is 
onmogelijk te vervangen. We zullen haar 
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kokmeeuwen



6 Haagse Vogelbescherming6 Haagse Vogelbescherming

warmhartige bemoeienis node moeten 
missen. 
Een andere vrijwilligster die na jarenlange 
inzet afscheid nam is Nicolette Rab. Als 
commissielid, organisator en reisleidster 
was ze een van de harddraaiende moto-
ren binnen de CEL. Haar taak is inmid-
dels overgenomen en de CEL blijft een 
geoliede machine.  Nicolette wordt van 
harte bedankt.

Sponsoring aan derden
Alhoewel de financiële middelen ont-
breken om een nieuw asiel te bouwen, 
is er op kleinschalig niveau wel budget 
om andere initiatieven te ondersteunen. 
Dat doen we met drie verschillende uit-
gaven. Allereerst de heruitgave van de 
Ooievaarsfilm, waarvoor de AVN het ini-
tiatief nam. Deze film is nu samen met 
vier andere natuurfilms van cineast Jan 
van den Ende en Monique van den Broek 
op DVD uitgebracht. De HVB steunde fi-
nancieel en droeg in ruime mate bij om 
de film in de markt te zetten.
Verder sponsoren we de uitgave van het 
dagboek dat KNNV’er Henk Kortekaas 
bijhield in de Tweede Wereldoorlog over 
zijn belevenissen in de natuur van Den 
Haag e.o. Het boek komt in april 2014 
uit. Daarnaast draagt de HVB financieel 
bij aan de nieuwe vogelatlas van Sovon.

Communicatie met commissies
De gewoonte om in oktober met alle 
commissies een algemene commissie-
vergadering te houden is uitgebreid met 
een extra contactmoment tussen bestuur 
en commissies. Begin oktober beet de 
Commissie Veldwerk het spits af en was 
met de gehele formatie te gast bij het 
bestuur. Het gezamenlijk overleg bood 
gelegenheid om specifieke zaken gede-
tailleerd te bespreken. Daarmee werden 
eventuele misverstanden uit de weg ge-
ruimd en de communicatie verbeterd. 
Een plezierige ervaring die voor herha-
ling vatbaar is. In de loop van 2014 zullen 
de andere commissies volgen.

Allerlei
- Het Beleidsadviesrapport 2009-2014 

loopt ten einde en het bestuur maakt 
de balans op van uitgevoerde projecten. 
De eindconclusie is dat het rapport erg 
ambitieus is opgesteld. Toch is er veel 
gerealiseerd. De projecten die niet af 
zijn, kunnen doorlopen in een volgende 
beleidsperiode. Elders in dit jaarverslag 
treft u de resultaten.

- Vogelrustgebied De Witte Vlek wordt 
regelmatig verstoord door vissers die er 
zelfs met hun auto inrijden. De Witte 
Vlek is niet afgesloten met een hek-
werk. Op verzoek van de HVB lost de 
gemeente dit probleem tijdelijk op door 
een dikke boomstam op het pad te leg-
gen. Gesprekken over een definitieve 
oplossing volgen in 2014.

- Tom Claessens heeft laten uitzoeken 
wat de juridische verplichting van de ge-
meente is om gewonde en zieke wilde vo-
gels op te vangen en te laten verzorgen. 
Dat idee blijkt geen juridische grond te 
hebben. Daarmee vervalt de kans op ge-
structureerde subsidie voor het asiel.

- Werkbezoek aan bospark Waalsdorp 

Foto: Kees de Vries
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Financiën
Op het moment van het ter perse gaan 
van het jaarverslag van de vereniging 
zijn de financiële gegevens over 2013 en 
de begroting voor 2014 nog niet gereed 
voor publicatie. Leden van de vereniging 
kunnen het financiële jaarverslag en de 
begroting per e-mail opvragen bij info@
haagsevogels.nl of bellen naar de pen-
ningmeester (070-3522940). Na goedkeu-
ring door bestuur en kascommissie zullen 
ze dan worden opgestuurd. Uiteraard zijn 
de financiële jaarstukken ook beschik-
baar op de Algemene Ledenvergadering.

Rob de Jong

levert adviezen op voor een vogelvrien-
delijke groot onderhoudsbeurt van deze 
groenstrook in Benoordenhout. 

- In overleg met de Dierenbescherming 
Haaglanden worden duidelijke grenzen 
vastgesteld voor de wintervoederings-
acties.

- In december blijkt dat de asielauto aan 
vervanging toe is. Een nieuwe tweede-
hands met een zuinige motor is de op-
dracht aan bestuurslid Rogier Mos die 
een zoekactie gaat ondernemen.

- De beheerplannen voor de vogelrust-
gebieden zijn langzaam in ontwikke-
ling. Na het Gravin van Bylandtreservaat 
in Clingendael zijn nu vogelrustge-
bied Henk van Dongen in landgoed 
Oosterbeek en Marlot in het gelijkna-
mige landgoed actueel. Beide landgoe-
deren krijgen een totale opknapbeurt. 
In samenwerking met de gemeente 
wordt ook groot onderhoud in de rust-
gebieden uitgevoerd om licht en ruimte 
te krijgen. De definitieve rapporten met 
aanvullend kleinschalig beheeradvies 
volgen zodra het grote werk is uitge-
voerd. 

- In december geeft Frederik Hoogerhoud 
een zondagochtendexcursie voor Engels-
talige expats in het Haagse Bos. Het levert 
helaas maar twee deelnemers op. Toch is 
er wel vraag om dergelijke excursies te 
houden. Er zijn inmiddels diverse PR-
folders ook in het Engels beschikbaar.

- Succesvoller waren de vroege vogel-
excursies die Rogier Mos en Ton Haase 
in het voorjaar in het Westduinpark be-
geleidden. Daar kwamen tientallen ge-
ïnteresseerden op af.

Gouden Wulp
In 2013 werd voor aanvang van de nieuw-
jaarsreceptie een Gouden Wulp uitgereikt 
aan Ap Mos wegens zijn grote verdien-

ste als ondersteuner van de Commissie 
Veldwerk. Ap hanteert de motorzaag, ver-
voert materiaal en regelt hand- en span-
diensten voor het onderhoud van de vo-
gelrustgebieden. Dat doet hij al jarenlang 
het liefst onopvallend. Daarom moest 
een bestuursdelegatie ook speciaal op 
huisbezoek om hem zijn Gouden Wulp 
op te spelden. Ap, van harte gefeliciteerd.

Namens het bestuur
Frederik Hoogerhoud, voorzitter

Een speciaal woord van dank gaat uit naar 
Aletta de Ruiter die met veel energie de open-
gevallen plaatsen in het secretariaat en de 
Wulpredactie heeft opgevangen, waardoor zowel 
dit jaar verslag als de februari-Wulp toch op tijd 
bij de drukker konden worden aangeleverd.
Tevens dank ik het taalkundig controleteam 
Loes en Tom Loorij die tezelfder tijd flexibel 
aanwezig waren om taal en feiten met een kri-
tisch oog te toetsen.



Verslag Algemene Ledenvergadering van 
de Haagse Vogelbescherming 
maandag 15 april 2013 in het Benoordenhuis

Aanwezig zijn, volgens de presentielijst,  43 leden van de vereniging waaronder de 
bestuursleden Frederik Hoogerhoud (voorzitter), Rob de Jong (penningmeester), 
Ton Haase, Rogier Mos en Tom Claessens.

1. Opening
Om 20.00 uur opent de voorzitter de 
vergadering met een woord van welkom 
in het bijzonder aan het adres van het 
erelid, Tom Loorij, en de dragers van de 
gouden, respectievelijk briljanten Wulp.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
Er is bericht van verhindering van het 
bestuurslid Idde Lammers wegens fami-
lieomstandigheden en verder van Clea 
van der Togt, Monique van den Broek, 
Dick Pescott, André Saanen, Veronica 
van Berkel, Boudewijn Schreiner, Ingrid 
Megens, André Smit, Yvonne Vermazen, 
Frits IJzendoorn en Yvonne van de Pitte.
De vergadering gaat akkoord met de 
voorgestelde agenda.
De voorzitter deelt mee dat in het jaar-
verslag 2012 verzuimd is twee werk-
groepen te vermelden: de Werkgroep 
Asielbouw en de Beleidsadviescommis-
sie.
Voor de aanwezigen is het Inventarisatie-
rapport 2012 Vogels in en om Den Haag 
beschikbaar.

3. Verslag van de Algemene 
Ledenvergadering op 16 april 2012
Dit verslag wordt zonder opmerkingen 
of aanvullingen goedgekeurd.

4. Bespreking Jaarverslag 2012
N.a.v. het hoofdstuk over de website 

merkt Aletta de Ruiter op dat er in maart 
2013  technische problemen zijn ont-
staan bij de beheerder van de website, 
waardoor deze niet bijgewerkt kon wor-
den en moest worden teruggevallen op 
een back-up van januari. Gelukkig kon 
het onderdeel Waarnemingen wel goed 
blijven functioneren. Er zijn geen gege-
vens verloren gegaan en zij hoopt dat de 
problemen snel verholpen zullen zijn.
N.a.v. het hoofdstuk over het Veldwerk 
vraagt Wim Kooij zich af of er voldoende 
aandacht is voor het inwerken en daar-
mee de kwaliteit van het werk van nieuwe 
tellers. Hij heeft de indruk dat in de 
overzichten in het Inventarisatierapport 
nog wel eens vogels ontbreken, die be-
slist wel in het telgebied voorkomen. 
Worden deze door gebrek aan kennis ge-
mist? We moeten ons ervan bewust zijn 
dat de inventarisatie ook een belang-

Foto: Caroline Walta
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rijke beleidsmatige betekenis kan heb-
ben. Martin van de Reep merkt hierbij 
op dat een en ander ook te maken kan 
hebben met de gehanteerde telmethode; 
de BMP-methode brengt ook beperkin-
gen met zich mee. Toegegeven wordt dat 
de Commissie Inventarisatierapport zelf 
geen kwaliteitscontrole houdt door bij-
voorbeeld te vergelijken met voorgaande 
jaren. Verschillende aanwezigen merken 
op dat in vroeger tijden meer begelei-
ding voor beginnende tellers beschik-
baar was. De voorzitter zegt toe dat het 
bestuur dit punt ter sprake zal brengen 
bij de Veldwerkcommissie om te bezien 
of er oplossingen mogelijk zijn voor het 
gesignaleerde probleem.
N.a.v. het hoofdstuk over de MIC wordt 
melding gemaakt van de uitbreiding van 
de commissie met Adri Remeeus en mo-
gelijk nog iemand uit Zoetermeer.
N.a.v. het hoofdstuk over het project 
ringen ooievaars - dat zeer gewaardeerd 
wordt - wordt gevraagd of dit project 
voortgezet kan worden en of er dan nog 
meer aan PR gedaan kan worden. Het 
bestuur zal daar aandacht aan geven.
N.a.v. het hoofdstuk over het project 
MUS deelt Tom Loorij mee dat zijn op-
roep voor meer tellers succesvol is ge-
weest: er zijn nu tellers voor 57 van de 
84 postcodegebieden. Ook hier wordt 
gevraagd naar de mogelijkheid van be-
geleiding van beginnende tellers.
Het jaarverslag wordt onder dankzeg-
ging aan de samenstellers vastgesteld.

5. Financieel Jaarverslag 2012
Het financiële jaarverslag met toelich-
ting is ter vergadering uitgereikt. Het 
roept bij de aanwezigen geen vragen op.

6. Verslag Kascommissie
De leden van de Kascommissie konden 

tot hun spijt niet op de vergadering aan-
wezig zijn. Zij hebben schriftelijk verslag 
uitgebracht van hun bevindingen en 
conclusies en stellen de ledenvergade-
ring voor het Financieel Jaarverslag 2012 
goed te keuren en het bestuur decharge 
te verlenen. Dit verslag wordt voorgele-
zen en door de vergadering in dank aan-
vaard.

7. Decharge bestuur
De vergadering besluit hiertoe bij accla-
matie.

8. Benoeming bestuursleden
Op voorstel van het bestuur worden 
Hetty Schuh en Peter Leyenaar bij ac-
clamatie benoemd in het bestuur van de 
vereniging. Er waren geen andere kan-
didaten. Met een korte presentatie van 
zichzelf aanvaarden zij deze benoeming.
De voorzitter deelt mee dat Floris de 
Boer zijn eerder aangekondigde kandi-
datuur om persoonlijke redenen heeft 
ingetrokken, maar dat hij wel beschik-
baar is voor deelname aan de CEL.
Vervolgens bedankt de voorzitter Idde 
Lammers en Ton Haase voor hun inzet 
in het bestuur en voor de vereniging.
Voor de nieuwe en de scheidende be-
stuursleden is er een bloemetje en voor 

Foto: Caroline Walta
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de laatste twee ook een door de voorzit-
ter vervaardigde ooievaarstegel als her-
innering aan hun tijd als bestuurslid.

9. Benoeming nieuwe Kascommissie
Op voorstel van het bestuur herbenoemt 
de vergadering Frits IJzendoorn en André 
Smit als lid van de Kascommissie. In de 
plaats van Wim Kooij, die de statutair 
maximale termijn van vier jaar lid van 
de Kascommissie is geweest, benoemt de 
vergadering Theo Hortensius.

10. Begroting 2013
De penningmeester geeft een korte toe-
lichting op de ter vergadering uitge-
deelde begroting 2013 van de vereniging. 
Hij geeft aan dat deze weinig afwijkt van 
de begroting en het resultaat over 2012, 
maar dat de post erfenissen en legaten 
lager is gesteld, namelijk op het bedrag 
dat zeker verkregen zal worden, en dat 
daardoor de begroting een negatief re-
sultaat kent van bijna € 50.000. Hij stelt 
voor dit tekort, dat wellicht wel kleiner 
zal worden, ten laste te brengen van het 
vermogen, dat met het oog op deze situ-
atie is opgebouwd.
Loes Jalink vraagt om een toelichting op 
de kostenpost van € 4.550 voor overige 
kosten. Deze post wordt door de pen-
ningmeester gespecificeerd: het gaat 
hierbij om €  800 bankkosten, €  2.000 

verzekeringen, € 500 project ringen ooie-
vaars, € 250 exploitatie De Boomkruiper 
en € 1.000 onvoorzien.
Tevens vraagt Loes Jalink of het vermo-
gen nog steeds bij één bank is onderge-
bracht en of dat voldoende veilig is. De 
penningmeester meldt dat het vermogen 
is ondergebracht bij de Rabobank en dat 
dit zijns inziens de meest veilige haven 
is. Hij wil dit jaar nog wel naar de moge-
lijkheid van enige spreiding kijken.
De begroting wordt door de vergadering 
goedgekeurd.

11. Stand van zaken nieuwbouw 
Vogelasiel De Wulp
De penningmeester licht toe dat er op 
dit moment geen zicht is op locaties 
voor nieuwbouw. Daarnaast blijkt de 
gemeente geen instrumenten van ruim-
telijke ordening te hebben om het asiel 
van de huidige locatie weg te krijgen. De 
huisvesting is op dit moment echter vol-
strekt onvoldoende, zodat nieuwbouw 
of op zijn minst ingrijpende renovatie 
van het huidige asiel noodzakelijk is. 
Het is nog niet duidelijk of de gemeente 
de daarvoor noodzakelijke medewerking 
zal willen verlenen. We zitten dus mo-
menteel wat betreft de huisvesting van 
het asiel in een impasse en het bestuur 
beraadt zich op de volgende stappen.

Foto: John van der Graaf

slechtvalk jongen in Den Haag

Foto: Caroline Walta

sneeuwgors
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Aletta de Ruiter stelt voor om een goede 
analyse van de problematiek en het pro-
ces tot nu toe te maken en daarmee de 
wethouder te benaderen, opdat de pro-
blematiek weer goed op de kaart van het 
gemeentebestuur wordt geplaatst. Het 
bestuur aanvaardt deze suggestie.

12. Toekomstplannen op basis van 
Beleidsplan 2009 - 2014
Tom Claessens licht toe dat het bestuur 
door verschillende omstandigheden er 
in het afgelopen jaar niet toe gekomen 
is om de voortgang van het beleidsplan 
stelselmatig in de gaten te houden. Ook 

en graag hun diensten voor het komende 
beleidsplan aanbieden. Tevens vraagt hij 
het bestuur om toch vooral aandacht 
te geven aan activiteiten voor de jeugd, 
omdat de vereniging sterk aan het ver-
grijzen is.
Het bestuur wijst in reactie hierop op de 
speciale jeugdexcursie die door de CEL 
is georganiseerd voor 8 mei. Opgemerkt 
wordt echter dat daarvoor nog geen aan-
meldingen binnen zijn gekomen en dat 
ook is verzuimd om daarvoor de jeugd-
leden direct te benaderen.

13. Rondvraag
Jan Pietersen vraagt hoe het kan dat Floris 
de Boer wordt gepresenteerd als lid van 
de CEL, terwijl de CEL hiervan niets weet. 
Uitgelegd wordt dat hier sprake is van 
een misverstand: het bestuur was voorne-
mens om hem als bestuursvertegenwoor-
diger in de CEL aan te wijzen in plaats 
van Ton Haase. Nu hij geen bestuurslid 
wordt, zal zijn kandidatuur voor de CEL 
volgens de gebruikelijke procedure be-
handeld moeten worden.
Caroline Walta meldt dat zij sinds 
kort ook actief is als vrijwilliger van 
Vogelbescherming Nederland. Zij hoopt 
langs die weg ook de belangen van de 
HVB bij VBN te kunnen behartigen.

14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 
21.45 uur met dank aan alle aanwezigen.
Na een korte pauze houdt Tom Loorij 
een met veel beelden geïllustreerde le-
zing over “De ooievaar anders”; de ooi-
evaar in stadswapens, dorpsnamen, de 
commercie en reclame, sprookjes en le-
genden.

Tom Claessens
secretaris a.i.

Foto: Caroline Walta

wilde eend

is het bestuur er in de eerste maanden 
van dit jaar nog niet in geslaagd de stand 
van zaken van de uitvoering van het be-
leidsplan goed in kaart te brengen en op 
basis daarvan de prioriteiten voor dit jaar 
vast te stellen. Dat betekent natuurlijk 
niet dat er niet veel van de voornemens 
van het beleidsplan zijn gerealiseerd. Er 
is immers in de verschillende onderde-
len van de vereniging en door de com-
missies veel werk verzet. Het bestuur zal 
ter voorbereiding van een nieuw beleids-
plan in de loop van het jaar de voortgang 
van het huidige plan inventariseren.
Naar aanleiding hiervan merkt Tom 
Loorij op dat hij en Aletta de Ruiter lid 
zijn van de Adviescommissie Beleidsplan 



In het afgelopen jaar is het aantal leden 
gedaald.
Een informatie-oproep aan de jeugdleden 
waarbij navraag werd gedaan naar onder 
andere de leeftijd leidde tot een neer-
waartse correctie van het aantal jeugd-
leden. 22 Jeugdleden blijken inmiddels 
17 jaar of ouder. 
Zie bijgaande tabellen. 

 Ingrid Megens

Stand van zaken per 31-12-2013
Aspirantleden           4
Gewone leden       955
Familieleden         18
Lid voor het leven         34
Ereleden           2
Totaal     1013

Overzicht ledenbestand afgelopen jaren
 Jaar Volwassenen Jeugdleden

1998       1372       16

1999       1345       12

2000       1341       12

2001       1347       14

2002       1312       14

2003       1192       11

2004       1190       19

2005       1132       19

2006       1112       24

2007       1085       23

2008       1064       23

2009       1054       31  

2010       1014       30

2011       1034       31

2012       1032       32

2013       1013       10

Ledenadministratie

Foto: Caroline Walta

fuut
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* 2013 is het Jaar van de Patrijs; 
* Nationale Vogelweek 4 t/m 12 mei 2013; 
* bestaat de kans dat halsbandparkieten 

gaan broeden in een spechtenkast?; 
* schade door halsbandparkieten aan 

monumentale kastanjes aan de Lange 
Vijverberg?; 

* Tilduivenvereniging Ons Belang: havi-
ken en slechtvalken pakken tilduiven; 

* torenvalknest Norfolkterrein;
* gewonde slechtvalk bij winkelcentrum 

Leidsenhage; 
* op 20 mei 2013 komt de eerste Haagse 

slechtvalk uit het ei.

Veel berichten hebben overigens niets 
met vogels te maken. 

Loes Loorij

Postmaster
Dit jaar kwamen er 481 berichten binnen, iets meer dan vorig jaar. De vragen en 
berichten betreffen o.a. de volgende onderwerpen:

2010 2011 2012 2013

Nieuwsbrieven

Haags Milieucentrum
PEP *
KNNV
Tringa Paintings
Overig

   53
   16
   14
     7
     5

   44
   16
   11
   15
     6

  46
  13
  15
    9
  14

  52
    8
  13 
  12
  21

Persberichten

Zuid-Hollands Landschap   
Landschapsbeheer Zuid-Holland** 
Dunea
Overig

15
10  

     1
     4

     5
   11
     3
   13 

    2
  20
    4
  17

    1
  11
    3
  33

Andere berichten

Vraag voor asiel
Vraag algemeen
Ter informatie
Legaat
Nieuw lid
Vervallen lid
Vermelding in Gemeentegids
Beeldje huismus
Nieuwbouw asiel
Wintervoedering

   19
   74
 166
     5
   27
     7
     6
     -
     -

   11

     8
    51
  122
      -

    50
      8
      4
    49
      2
      -

    4
   53
 178
     1
   38
   11
     4
     5
     1
     1

    7
   63
 211

   -
   31
     8
     4
     2
     -
     2

Totaal  440   418  436   482

 * Participatie Emancipatie Professionals (voorheen HOF) 
** per 31-12-2013 opgeheven



Zoals gewoonlijk levert het voorjaar de 
meeste telefoontjes op. Driemaal op 
een dag meeuwenpulletjes of nog niet 
vliegvlugge jongen op straat of in de 
voortuin. IJverig terugzetten hielp niet, 
even later zat de schreeuwlelijk weer op 
zijn vaste stekje op straat. Dan is mijn 
advies om de dierenambulance te bellen 
en verhuist de verstotene (want dat is de 
reden dat hij uit het nest valt) naar het 
vogelasiel. 

Informatietelefoon
was het kauwtje gevlogen. 
Er  kwamen overigens  opvallend veel 
meldingen van kauwennesten in schoor-
stenen en luchtkanalen. In mijn eigen 
blikveld zag ik er al drie. Stadsduiven en 
tilduiven blijken nogal eens splijtzwam-
men te zijn en tot heftige burenruzies te 
leiden.  In één geval wist ik een uitzicht-
loze VVE-ruzie door mijn wetskennis tot 
een vredesakkoord te transformeren. 

In de herfst kreeg ik een melding van een 
houtsnip die in de modder onder bal-
konplankieren naar beestjes was gaan 
zoeken. Helaas was zijn kop bij het te-
rugtrekken vast komen te zitten en zo 
vond een sigaretje rokende werknemer 
hem ’s ochtends; gruwelijk dood. In de 
winter gaat het meer over de meest uit-
eenlopende vragen die op een enkele 
uitzondering na allemaal direct beant-
woord kunnen worden. 

Recent kreeg ik een roep om hulp van 
een meneer die een grote groene parkiet 
in het gesloten portiek aantrof, of ik de 
eigenaar kon opsporen… Waarschijnlijk 
had de vogel een gat in het kozijn aan-
gezien voor een mogelijke nestholte; 
enfin handdoek erover en buiten losla-
ten zodat hij zich weer bij de duizenden 
andere halsbandparkieten kon voegen. 

Informatie geven en problemen oplos-
sen is een dankbare taak en heeft een 
duidelijke toegevoegde waarde voor ons 
vogelbeschermingswerk.

Frederik Hoogerhoud 

kauw

Foto: Caroline Walta

Ook kauwtjes en eksters scoren hoog 
bij de informatietelefoon. Uit Pijnacker 
kwam een noodkreet van een dame die 
zich geen raad wist met een zwarte vogel 
die met veel kabaal door de schoorsteen 
was afgedaald. Eerder al had ze spook-
achtige geluiden gehoord, maar nu was 
daar die ‘kraai’. Ik adviseerde haar de 
Mingvazen even in de keuken te plaatsen 
en de vogel niet meer op te jagen, maar 
de voordeur open te zetten en zelf bij de 
vazen te gaan zitten met een kopje kof-
fie. Toen de heer des huizes arriveerde 
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Verenigingsblad 
De Wulp
De Wulp verscheen in 2013 weer vier keer in een 
oplage van 1100 stuks en een omvang van 28 tot 
32 pagina’s. Na zes jaar zorg voor de redactie van 
ons ledenblad, vond ondergetekende het tijd om 
het stokje over te dragen. Het laatste nummer van 
het jaar kwam van de hand van opvolger Ap Mos. 
Naast een persoonlijke overdracht heb ik een uit-
gebreide handleiding gemaakt, waarin het com-
plete proces voor het samenstellen van De Wulp 
is opgenomen. 

De vertrouwde basis van De Wulp zal 
worden voortgezet: een voorwoord van 
de voorzitter, verslag uit het vogelasiel, 
een overzicht van publiciteit/evenemen-
ten en een samenvatting van de waarne-
mingen uit de regio. Verder inhoudelijke 
artikelen over een specifieke vogelsoort, 
boeiende verhalen uit het veld en vogelbe-
schermingsacties in de regio. In het hart 
van het blad staan de door onze vereniging 
georganiseerde excursies, lezingen en rei-
zen. Natuurlijk is er ruimte voor nieuwe 
ideeën, zoals een jeugdpagina.

Ons kwartaalblad is er niet alleen voor 
onze leden en vrijwilligers maar is ook een 
belangrijk publiciteitsmiddel. Door De 
Wulp aan te bieden aan openbare biblio-
theken, gemeenten, andere groene vereni-
gingen en uit te reiken bij evenementen 
waar de HVB met een PR-kraam aanwezig 
is, maken we meer mensen en organisaties 
attent op het bestaan van onze vereniging. 

De Wulp zou niet in deze vorm kunnen 
bestaan zonder onze trouwe adverteer-
ders, waarmee zij een doelgroep bereiken 
die graag gebruikmaakt van hun diensten: 

Bischof Landscaping, De Bomenkapper, 
Ringfoto Focus en BirdingBreaks Reizen. 
De redactie bedankt de commissies en 
leden voor alle kopij, foto’s, tips en sug-
gesties, die de redactie blijft verwelkomen. 
Dat geldt ook voor de exclusieve foto’s van 
de voorplaat waarvoor in 2013 Boudewijn 
Schreiner, André Kommer, Rogier Mos en 
Hans van de Langkruis hun camera lieten 
klikken.

Graag richt ik een persoonlijk woord 
van warme dank aan het bestuur, redac-
tiecoach Aletta de Ruiter, vormgeefster 
Germaine Pasmans en corrector Loes 
Loorij. Ik ben trots dat ik deel uitmaak van 
de Haagse Vogelbescherming en ik zal dit 
ook enthousiast blijven doen.

Tip voor groene recycling: geef De Wulp 
na het lezen door aan familie, buren, col-
lega’s, buurthuis, sportclub, wachtkamer 
van (tand)arts, fysiotherapeut, zieken-
huis, school en dergelijke. Haagse vogel-
bescherming is immers voor iedereen be-
langrijk!

Caroline Walta

De Wulp44e jaargang nr. 1 - februari 2013

Wulp omslagen 2013 proef.indd   1

07-02-13   13:43 De Wulp44e jaargang nr. 2 - mei 2013

Wulp omslagen 2013 proef.indd   2

07-02-13   13:43

De Wulp44e jaargang nr. 3  -  augustus 2013

Wulp omslagen 2013 proef.indd   3

07-02-13   13:43

De Wulp44e jaargang nr. 4 - november 2013

Wulp omslagen 2013 proef.indd   4

07-02-13   13:43



De website haagsevogels.nl heeft het jaar 
2013 niet zonder kleerscheuren over-
leefd. Eind maart toen Aletta net terug 
was van vakantie, werkte het wacht-
woord voor toegang tot het content 
management system (CMS) opeens niet 
meer en dat was voorbode van een flink 
probleem. De oorzaak bleek bij de provi-
der te liggen, waarop webhoster Gijs Fijn 
van Draat de hele site verhuisde naar een 
nieuwe provider. Helaas had dat tot ge-
volg dat we moesten terugvallen op een 
oudere back-up waardoor er nogal wat 
gegevens verloren dreigden te gaan. 
Dat is opgelost door eerst alle pagina’s 
van de website te printen zodat de in-
formatie in ieder geval op papier stond. 
Daarna kwam het edele handwerk van 
alles checken en opnieuw invoeren. Een 
flinke klus die Caroline en ik niet tot 
op de laatste letter hebben uitgevoerd, 
temeer ook omdat bleek dat de site niet 
via alle internetbrowsers even makkelijk 
te bedienen was. Firefox deed het goed, 
maar Windows Explorer liep steeds 
vaker klem. Met dat technische pro-
bleem heeft vooral Caroline lange tijd 
gesukkeld. Aangezien zij degene is die 
de nieuwspagina actualiseert, was het 
voor de lezers van de site snel merkbaar 
dat de webredactie minder activiteit ont-
plooide. 

De algemene verenigingsinformatie 
is in december uitgebreid met de ver-
plichte ANBI-gegevens. Hiervoor is een 
speciale pagina aangemaakt die te vin-

den is onder het menu “vereniging”. 
Inmiddels staan ook alle verenigings-
reglementen en beleidsplannen op de 
site onder het submenu “statuten etc”. 
Het is verbazend hoeveel regels er in 
de loop der jaren zijn opgesteld om de 
vereniging goed te organiseren. Op ver-
zoek van de ledenadministratie is het 
opgaveformulier aangepast en nieuw is 
ook de doorlinkmogelijkheid naar het 
Natuurmeetnet, waarop veel meer gede-
tailleerde informatie over vogelwaarne-
mingen kan worden ingevuld. De gege-
vens uit Natuurmeetnet kunnen door de 
Milieucommissie worden gebruikt om 
beschermingsprojecten voor bedreigde 
stadsvogels op te starten. 

Ondanks de problemen die we het afge-
lopen jaar hebben ondervonden, vinden 
we dat we een prima website hebben met 
een zeer compleet en makkelijk bedien-
baar CMS. Ook de contacten met web-
bouwer Gijs Fijn van Draat lopen via 
de e-mail heel plezierig. We vinden wel 
dat er binnenkort een opfrisbeurt voor 
de homepage en de header nodig is. 
En we willen ook graag uitbreiden met 
mogelijkheden als filmpjes en fotover-
grotingen. Dat zijn technische snufjes 
die door de webbouwer moeten worden 
ingebouwd. Voor die aanpassingen gaan 
we in 2014 met Gijs rond de tafel zitten. 
U ziet vanzelf op het scherm wat we heb-
ben bereikt.

Aletta de Ruiter en Caroline Walta

Website haagsevogels.nl
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De Commissie Publiciteit had dit jaar 
zo’n 30 activiteiten op de agenda staan. 
De commissie zelf was inmiddels be-
hoorlijk uitgedund, maar gelukkig heb-
ben anderen binnen de vereniging hun 
steun verleend om de evenementen te 
doen slagen. Ook Veronica van Berkel 
heeft dit jaar weer regelmatig meegehol-
pen en meegedacht. Het goede nieuws 
is dat we aan het eind van het jaar ver-
sterking hebben gevonden in de persoon 
van Fleur Visser, die vanaf 2014 gaat 
meedraaien. De commissie is dit jaar 3x 
bij elkaar geweest.

Dit jaar is de vereniging allereerst naar 
buiten getreden bij de, inmiddels jaar-
lijkse, ooievaarstelling op 13 januari bij 
de Bezuidenhoutseweg. Ofschoon de 
eigenlijke telling van het aantal over-

Commissie Publiciteit (PR)

winteraars in Den Haag de dag ervoor al  
was gedaan, is deze gelegenheid vooral 
aangegrepen om geïnteresseerden en  
toevallige passanten te informeren over 
de ooievaars in Den Haag en over de 

De kraam trekt altijd publiek

Foto: Loes Jalink

Braakballen pluizen tijdens de PR-markt in de Haagse Hogeschool

Foto: Caroline Walta



Haagse Vogelbescherming. 
In september heeft Monique van den 
Broek in het Museon een goed be-
zochte lezing gehouden over ooievaars, 
ondersteund door de film ‘Ooievaars 
Natuurlijk’ van de gelijknamige DVD, die 
we daar in de winkel ook te koop hadden. 

Onze aanwezigheid met de kraam, 
meestal samen met de Egelopvang, bij 
diverse evenementen is van wezenlijk be-
lang om aandacht te vragen voor het wel-
zijn van de vogels en om de vereniging in 
beeld te brengen. Zo hebben we op 2 juni 
met een kraam gestaan bij de open dag 
van Hoeve Bijdorp in Madestein; het ging 
hier om de officiële opening door wet-
houder Van Engelshoven. Aangezien het 
een dag voor kinderen was met allerlei 
leuke doe-dingen, was er bij ons de mo-
gelijkheid dieren te kleien, kleurplaten te 
kleuren e.d. 
Terwijl Veronica van Berkel, Gwen Troost 
en Loes Jalink zich hiermee en met de 
verkoop van winkelspullen bezig hielden, 
liep Muriel Kommer folders uit te delen 
en te collecteren voor de HVB. Dat je niet 
om Muriel heen kon, bleek uit de op-
brengst: ze haalde maar liefst ruim  150 
euro op.

Op 16 juni bij de open dag van Dierenzorg 
in Wassenaar kregen we minder aanloop, 
maar hebben we toch een behoorlijk aan-
tal folders kunnen meegeven. Ook hier 
was het electrospel erg in trek en een goed 
hulpmiddel om de aandacht te trekken 
en een gesprek over vogels te beginnen. 
Wederom heeft Muriel zich actief tus-
sen de bezoekers gemengd, terwijl Gwen, 
Loes en Simone (van de Egelopvang) de 
verkoop en knutselactiviteiten voor hun 
rekening namen.

Op 14 juli stonden we in het Westbroek-
park bij de ‘Dag van de Roos’, die dankzij 
het mooie weer goed bezocht werd. Het 
aantrekken van nieuwe leden op zo’n dag 
blijft erg moeilijk; een troost was, dat ook 
de andere deelnemende verenigingen met 
hetzelfde euvel kampten en hierover hun 
teleurstelling uitten. 

We proberen om de aandacht van kinde-
ren voor vogels te wekken door ervoor 
te zorgen dat we, als we met de kraam 
ergens staan, juist voor hen activitei-
ten aan te bieden. Zo hebben we in sep-
tember kinderen laten knutselen bij de 
Natuurfeestdag Meijendel en in novem-
ber bij het Natuur en Techniekspektakel 
in de Haagse Hoge-school.
Speciaal voor kinderen is er op 4 maart 
een knutselmiddag in De Wulp georgani-
seerd, waar kinderen verschillende soor-
ten vogelvoer konden maken, uilenballen 
uitpluizen, van papier vogels vouwen of 
vingervogels maken en deze kleuren. Het 
is een gezellige drukke middag geworden, 
want in plaats van de 7 aangemelde kin-
deren kwamen er wel 20, waaraan Mandy, 
Suzanne en Loes hun handen vol hebben 
gehad. Uiteraard wilde vervolgens ieder-
een wel mee met een rondleiding door het 
asiel.

18 Haagse Vogelbescherming
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op 4 mei aldaar een excursie geleid. 
Behalve over vogels wist André ook veel 
over het gebied te vertellen, zowel over 
de planten, de archeologie als over de 
werkzaamheden van de laatste twee jaar. 
Het geheel was zeer geslaagd en de deel-
nemers vroegen om meer van dergelijke 
excursies.
In het kader van de Nationale Vogelweek 
heeft de HVB een excursie in het 
Westduinpark georganiseerd o.l.v. 
Rogier Mos en Dick Pescott. De excur-
sie was via Vogelbescherming Nederland 
volgeboekt en was een groot succes.
Ook de vroege donderdagochtend vo-
gelexcursies in april werden weer goed 
bezocht.

Diverse mensen hebben lezingen gehou-
den: Ruud van der Waard heeft in okto-
ber driemaal een verhaal gehouden op 
een school in Ypenburg. 
Frederik Hoogerhoud heeft in maart in 
Duinoord over vogelvriendelijke inrich-
ting van tuinen gesproken en Loes Jalink 
was in april present bij een bewonersver-
gadering van de Bloemenbuurt; hetgeen 
er bovendien toe heeft geleid dat de op-
brengst van hun boekenmarkt in okto-
ber voor Vogelasiel De Wulp 700 euro 
opleverde.

Veel van bovenstaande activiteiten zijn 
in diverse wijk- en stedelijke kranten ge-
publiceerd.

Ten slotte staan we vaak met de winkel 
bij lezingen van de CEL. We hebben dit 
jaar de voorraad doorgenomen en oude 
spullen weggedaan en nieuwe aange-
kocht. Dat heeft goed gewerkt gezien de 
omzet die we gedraaid hebben.

Loes Jalink

Ook op de open dagen van het asiel (alle 
eerste zondagmiddagen van de maand) 
zijn we er meestal bij. De belangstelling 
voor de winkel is over het algemeen ge-
ring; de mensen komen met hun kinde-
ren vooral voor de rondleidingen. Het is 
heel leuk om te ervaren hoe geïnteres-
seerd kinderen kunnen zijn. De open 
dagen worden wisselend bezocht, maar 
vaak hebben Ruud en Pieter, waar nodig 
bijgestaan door andere vrijwilligers van 
het asiel, het er druk mee. 

Voor volwassenen zijn excursies erg in 
trek. Dat hebben we wederom ervaren bij 
de twee open dagen in de Schierbeektuin 
in februari en in november. De belang-
stelling is zo groot dat er toch steeds 
wachtlijsten ontstaan. In februari heb-
ben Hetty Mos en Hilde Küpfer aan 
twee groepen laten zien wat er achter het 
bordje ‘Vogelrustgebied’ verborgen is en 
wat het bijzondere is van de begroeiing 
van deze tuin. Ook na de succesvolle 
excursie in november staan er weer 30 
mensen op de wachtlijst.
Op verzoek van de PR-commissie heeft 
André Smit, inventariseerder van het 
zuidelijke deel van het Westduinpark, 

Foto: Loes Jalink

Uitleg tijdens de ooievaarstelling
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kuifaalscholver

Vogelasiel De Wulp
Het asiel heeft het afgelopen jaar weer 
een behoorlijk gevarieerd oeuvre aan vo-
gels binnen gehad. Behalve vijf gewone 
aalscholvers kwamen er ook vijf kuifaal-
scholvers binnen. Lijkt geen alledaagse 
vogel, maar hij wordt vaak over het hoofd 
gezien tussen de vele gewone aalscholvers. 
Onze vaste ringer heeft er een geringd 
en uitgezet tussen de havenhoofden van 
Scheveningen. Kuifaalscholvers hebben 
een paar karakteristieke details, die vaak 
niet herkend worden, zoals een hoger 

besteed en er een stukje op TV over uit-
gezonden, waarin Sharon van Lexmond 
werd geïnterviewd. Alle dodaarzen en 
futen die op een nat wegdek waren ge-
land en door de dierenambulance Den 
Haag waren binnengebracht, zijn na een 
korte rustperiode weer succesvol uitge-
zet. De met hagel beschoten slechtvalk is 
in maart naar Vogelrevalidatiecentrum 
Zundert overgebracht waar hij nog steeds 
revalideert. Met de jonge blauwe reigers 
is het dit jaar een stuk beter gegaan dan 
voorgaande jaren. We hebben weer het 
een en ander geleerd en toegepast. Zo 
bleek een herzien en uitgebreider dieet 
toch een behoorlijke verbetering. Meer 
gevarieerd met kuikens, muizen, diverse 
vissoorten en nog een voedingssupple-
ment gaf een beter uitzetresultaat. 

Een jonge fuut die we aan het begin van 
het broedseizoen binnen kregen, is weken 
lang met heel veel liefde en toewijding 
van onze verzorgers, grootgebracht. Alles 
zag er veelbelovend uit. We waren hoop-
vol en verzekerd dat het zou lukken. En 
toen ineens gaf het beestje toch de geest. 
Hoe kan dat nou, na alles wat we gedaan 
hebben? Die vraag bleef onbeantwoord. 
Sharon besloot om contact op te nemen 
met het onderzoekslaboratorium in 

voorhoofd, een kuifje als hij volwassen is 
en lichte doorschijnende pootjes, maar ze 
zijn wel een stuk kleiner dan de gewone 
soort en hebben maar 12 staartveren waar 
de gewone aalscholver er 14 heeft. Ook 
bijzonder waren de twee jan-van-genten, 
een 1e jaars en een 3e jaars vogel. Beide 
uit de koers en aan lager wal geraakt en 
door verzorgers van zeehondencrèche 
Pieterburen uit de duinen opgepikt en bij 
De Wulp afgeleverd.  De vogels zijn, na 
te zijn aangesterkt, overgebracht en opge-
nomen in Eco-Mare op Texel. 
De enige overgebleven levende spreeuw 
uit de zwerm van 24 dode die zich tegen 
de ramen te pletter had gevlogen is weer 
uitgezet. Het incident gebeurde eind ok-
tober en TV-West heeft er aandacht aan jonge fuut

Foto: Hetty Mos

Foto: Hetty Mos
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Utrecht en het diertje aan te bieden voor 
een uitgebreide sectie om een verklaring 
te kunnen krijgen over de doodsoorzaak.  
Als we  wisten wat er fout was gegaan zou-
den we ons behandelplan erop kunnen 
aanpassen. Het blijven immers moeilijke 
vogels, die futen. Het rapport dat we enige 
weken later kregen, was enorm uitge-
breid en verhaalde over allerlei tekortko-
mingen aan het inwendige gestel van het 
diertje, waar wij nooit iets van gemerkt en 
geweten hebben en derhalve ook niet ade-
quaat mee om konden gaan. Hier hebben 
wij behoorlijk wat informatie uit kunnen 
halen om ons behandelplan aan te passen 
voor een volgende jonge fuut. 

Verder zijn er een noordse stormvogel, 2 
eerste jaar grote jagers  en ook een grote 
mantelmeeuw die opgesloten werd aange-
troffen in een binnentuin bij ons binnen 
gekomen. Die laatste was verder oké en 
is twee dagen later weer vrijgelaten.  Een 
uitgebreider voerassortiment van o.a. gar-
nalen, gamba’s, gemengd graan en gras-
brokken als het kroos op is, leverde betere 
resultaten op met de jonge zwaantjes.

Als laatste wil ik een nieuw interessant fe-
nomeen melden. Jonge en moeilijke baby-
vogeltjes, die niet wilden sperren omdat 
ze bang zijn voor de verzorgers, of ge-
woon omdat het niet de natuurlijke ver-
zorging is, werden voorheen nogal eens 

dwangmatig gevoerd, waarbij de snavel 
handmatig geopend moest worden en 
waarbij soms helaas snavelletsel ont-
stond tot grote ontsteltenis van de ver-
zorger. Als zo’n vogeltje de zang van zijn 
ouders hoorde, bleek dat ze ineens wel 
geïnteresseerd waren voor voedsel en di-
rect heel gemakkelijk zelf sperden. Door 
via You-Tube op de mobiele telefoon de 
juiste geluiden binnen te halen en af te 
spelen, bleek de voedingsmethode een 
succes. Een baby-boomkruiper wilde op 
die manier wel zelf eten. Ook testjes met 
een paar ander soorten leverden een on-
gekende wending op. Komend voorjaar 
gaan we daar zeker mee verder. 
Afgelopen jaar zijn er in totaal 6200 vo-
gels in het asiel verzorgd.

PR-activiteiten in het asiel
Het vogelasiel is bij uitstek een goede om-
geving om PR te voeren voor de Haagse 
Vogelbescherming. Die PR-taak is ook 
onderdeel van mijn functie als beheerder 
van het asiel. Onderstaand treft u een 
greep uit de herfstactiviteiten die vaak 
samen met de PR-commissie worden ge-
houden.

8 september 2013 - Golfclub Ockenburgh 
hield een goede doelen-golfwedstrijd. De 
HVB was aanwezig met een powerpoint-
presentatie over vereniging en asiel. De 
opbrengst van de lotenverkoop kwam ten 

noordse stormvogel

Foto: Hetty Mos

mantelmeeuw

Foto: Hetty Mos



goede aan het asiel. Aan het eind van de 
dag was dat een bedrag van 1300 euro.

18 september 2013 - Van een particulier 
uit Benoordenhout ontving het asiel een 
grote volière, die na uit elkaar gehaald 
te zijn per aanhanger naar het asiel ver-
voerd is. Van de losse onderdelen kan een 
nieuwe buitenvolière voor zangertjes ge-
maakt worden.

21 september 2013 - Boekenmarkt in 
wijkcentrum Anemoon straat in de 
Bloemenbuurt. Samen met de voorzitter 
een tweedehands boekenstal ingericht 
van de boeken die de vereniging uit erfe-
nissen cadeau heeft gekregen. Vanwege 
het slechte weer en de tegenvallende 
bezoekersopkomst viel de verkoop wat 
tegen, maar aan het eind van de dag bleek 
er toch een totaal van 700 euro te zijn bin-
nengekomen, waarbij ook de opbrengst 
van de veiling van antiquarische boeken.

4 oktober 2013 Dierendag - Drie lessen aan 
de Bras Basisschool in Ypenburg gegeven 
over de HVB en vogelopvang in het asiel. 
Veren, botten, braakballen, nestkast, win-
tervoer en een opgezette vogel kregen 
alle aandacht. Vanuit de school was oud 
linnengoed voor het asiel ingezameld. 
Daarnaast bracht een collecte onder de 
ouders 33,50 euro op.

9 oktober 2013 - Een grote papegaaien-
kooi gekregen van een particulier uit de 
Cornelie van Zantenstraat. Goed in het 
asiel te gebruiken voor spechten of huis-
mussen.

17 oktober 2013 - Een klas van de Hofstad 
Mavo rondgeleid in het asiel. Het thema 
was Landbouw en milieu. In het asiel 
heb ik de ecologische kringloop uitge-

legd en de  wintervoedering besproken. 
De kinderen gingen naar huis met veel 
vogelkennis en een zak vol informatie-
materiaal.

18 oktober 2013 - De dompelpomp van 
de vuilwatertank van de buitenvolières 
heeft het begeven. Een nieuwe pomp 
bleek bijna 1500 euro te kosten, maar 
in overleg met de leverancier kon het 
probleem herleid worden tot de start-
condensator  die ontploft bleek. Op 21 
oktober was de onderhoudsman van de 
firma toevallig in de buurt en bracht het 
noodzakelijke nieuwe onderdeel mee. 
Een warme handdruk was voldoende ter 
betaling. Ik heb het onderdeel vervangen 
en de pomp draait weer, zonder onkos-
ten.

4 november 2013 - Dierenwinkel De 
Nachtegaal belt dat de donatiepot voor 
het asiel vol zit. De pot weegt 5,5 kilo. 
Later blijkt er 208,65 euro aan kleingeld 
in te zitten.

9 december 2013 - Een van de asielvrijwil-
ligsters die in Zoetermeer woont, brengt 
25,- euro mee van een inzameling bij 
haar pedicure. Ik heb haar een metalen 
collectebus meegegeven die kan dienen 
als donatiepot zoals in bovenstaand ver-
haal. Ook kleine bedragen geven blijk van 
grote betrokkenheid bij het vogelasiel.

9 december 2013
Een andere vrijwilligster van de zondag-
ploeg bracht een grote combi-koelkast 
in. Overgebleven na ontruiming van haar 
moeders woning toen die naar het bejaar-
denhuis verhuisde. Deze moderne zuinige 
koelkast vervangt een oude stroomvreter.

Ruud van der Waard
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De samenstelling van de CEL is in de loop 
van het jaar gewijzigd. Maarten Souverijn 
versterkte dit jaar de CEL en richtte zich 
naast de excursies ook op het organiseren 
van lezingen. Bestuursvertegenwoordiger 
Ton Haase is uit het bestuur gegaan en is 
in de CEL opgevolgd door Tom Claessens. 
Doordat Tom in december vertrok uit het 
bestuur, werd daarmee ook zijn vertegen-
woordiging van het bestuur in de CEL 
beëindigd. De CEL heeft vijf maal verga-
derd. De werkgroep voorbereiding excur-
sies is vaker bijeen gekomen.

Excursies
Er zijn dit jaar 35 excursies georganiseerd, 
waarvan 21 dagexcursies en 14 dagdeel-
excursies. Helaas konden een drietal 
excursies geen doorgang vinden van-
wege een gebrek aan chauffeurs en door 
weersomstandigheden. In Zuid-Holland 
zijn 26 excursies gehouden, de andere 
excursies gingen naar Noord-Holland, 
Flevoland, Noord-Brabant en Zeeland.

Een greep uit de waarnemingen: 
De eerste veldleeuwerik, een kuifdui-
ker en geoorde fuut op Tholen en Sint 
Philipsland. Overvliegende kleine zwa-
nen bij de Reeuwijkse plassen in februari.
IJslandse grutto bij boer Geijsel en 
boom leeuweriken op de Tafelbergheide 
(Crailo) in maart.
Rouwkwikstaart en Engelse kwikstaart 
op Tiengemeten in april.
Gekraagde roodstaart in Meijendel en 
steltkluten in de Waverhoek in mei.
Spotvogel, zwarte stern, blauwborst en 
purperreiger in de Zouweboezem in juni.
Waterral en wespendief in polder Poel-
geest in augustus.

Commissie Excursies en Lezingen (CEL)

Grote jager op het zuidelijk havenhoofd 
in Scheveningen.
Slechtvalk in de Oostvaardersplassen en 
een arendbuizerd op de Maasvlakte in 
oktober.
Paarse strandloper, rosse franjepoot, 
dwerg meeuw en drieteenmeeuw bij de 
pier van IJmuiden in november.
IJseend, kuifduiker, kuifaalscholver, 
zwarte zee-eend en grote zee-eend op de 
Brouwersdam.

zomerse excursie

Foto: Muriel Kommer

maasvlakte

Foto: Caroline Walta

Vier vroege vogelwandelingen
In april werden bij zonsopkomst weer 
de jaarlijkse vroege vogelwandelingen 
gehouden, geleid door Ton Haase. Bij 
de Fuutlaan verzamelden zich elke week 
tientallen mensen die de vogels en vooral 
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ook de vogelgeluiden wilden leren (her)
kennen. Het lukt Ton, tezamen met een 
aantal assistent-gidsen, altijd prima het 
gehoor te scherpen en de toehoorders te 
boeien. Het is te verwachten dat deze ex-
cursies weer nieuwe leden opleveren.

Meerdaagse excursies
Dit jaar zijn drie meerdaagse excursies en 
een reünie georganiseerd.

Ganzenweekend in Friesland (vrijdag 8 t/m 
maandag 11 februari 2013)
Drie keer is scheepsrecht: na eenmaal 
vier dagen storm en vorig jaar bijna een 
Elfstedentocht is er in 2013 een zeer ge-
slaagd ganzenweekend gehouden. We 
ver bleven weer in de Blik vaart, een prima 
onder komen. Heen reden we via de 
Afsluit dijk en terug via het Gaasterland.
Er waren dit jaar veel brand- en kolgan-
zen. De eerste dag leverde een roodhals-
gans in het Noorderleegh op.
Zaterdag een prachtige dag in het 
Lauwersmeer: sneeuwbui, zon en geen 
wind onder leiding van onze onvolprezen 
Hans Gartner van Staatbosbeheer. We 
zagen grote groepen steltlopers, zeearen-
den, slechtvalk en witbuikrotganzen.
Zondag ging het sneeuwen hetgeen een 
prachtig gezicht op het IJsselmeer ople-
verde met duizenden brandganzen op 
de rand van het ijs. We vonden de kleine 
rietganzen en een boom vol met ransui-
len. Bij zonsondergang  de slaaptrek van 
de ganzen van de graslanden naar het 
IJsselmeer, elk jaar weer een ongelooflijke 
belevenis.

Oderdelta in Polen (zaterdag 20 t/m zondag 
28 april 2013)
Met één busje met 8 personen vertrok-
ken we naar Stepnica aan de Oderdelta 
in Polen. Zowel op de heenweg als de 

terugweg maakten we een tussenstop in 
Havelland, westelijk van Berlijn gelegen, 
om kraanvogels en de grote trap te zien. 
Beide soorten lieten zich uitgebreid be-
wonderen en we scoorden ook nog een 
buidelmees die zijn nest aan het maken 
was.
De zeearenden lieten niet op zich wach-
ten: bij de eerste boottocht zagen we circa 
20 duikvluchten vlakbij de boten, een 
fantastisch gezicht dat vele mooie foto’s 
opleverde. De dagen daarna bleven de 
zeearenden komen, zij het niet in die gro-
ten getale als de eerste dag.We brachten 
ook nog een bezoek aan de Oostzeekust.

Midweek in Texel (maandag 21 t/m vrijdag 25 
oktober 2013)
Het was al weer een aantal jaren geleden, 
dat een meerdaagse excursie naar een 
van de Waddeneilanden was gehouden. 
In oktober 2013 was het dus tijd om dit 
“goed te maken” en op maandagmorgen 
werd met 1 busje en 1 personenauto de 
trip naar dit toch altijd boeiende eiland 
door 11 leden ondernomen. Er werd gelo-
geerd in Hotel “De Weal” in De Waal, in 

buidelmees

Foto: Henk Wardenaar
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het centrum van Texel, wat een gelukkige 
keuze bleek te zijn, met goede kamers en 
een voortreffelijke keuken. Het bleek een 
goede uitvalsbasis voor excursies in alle 
richtingen. Het was zonder meer een ge-
slaagde week, waarbij de deelnemers op 
het gehele eiland meer dan 95 soorten 
vogels zagen, met kruisbekken als hoog-
tepunt.

Reünie (in het Benoordenhuis op 
16 november 2013)
De reünie van de meerdaagse reizen vond 
traditiegetrouw in het Benoordenhuis 
plaats. Van elke reis waren foto’s beschik-
baar en er werden diapresentaties gehou-
den. De organisatie was weer prima met 
verrukkelijk eten en drinken.

Lezingen
Dit jaar zijn weer zes interessante lezin-
gen gehouden in het Benoordenhuis.
- In januari gaf Tom Loorij een presenta-

tie over zijn reis naar de Farne eilanden, 
gelegen voor de oostkust van Engeland 
en bekend om zijn enorme zeevogelko-
lonies.

- In februari hield Eduard Opperman 
een lezing over een van zijn reizen naar 
Finland.

- In maart presenteerde Frank Majoor 
zijn onderzoek: ringen van nijlganzen 
en kokmeeuwen in Den Haag.

- In september hield René van Rossum 
een lezing over het determineren van 
zeevogels en de omstandigheden waar-
bij je die het beste kunt spotten aan de 
kust.

- In oktober sprak Marc Guyt over zijn 
tot de verbeelding sprekende reis, de 
Atlantic Odyssey, met vogels van open 
zeeën, zoals albatrossen, pijlstorm-
vogels, jagers, reuzenstormvogels en 
storm vogeltjes.

- In november liet Chris van Rijswijk ons 
de witstuitbarmsijzen zien, die hij fo-
tografeerde in Groenland. Ook had hij 
mooie foto’s van de sneeuwuil in Oost- 
Canada.

Cursussen
Eduard Opperman heeft dit jaar we-
derom twee cursussen vogelherkenning 
gegeven, die druk bezocht werden. De 
daaraan gekoppelde excursie gaf de mo-
gelijkheid om het geleerde in de praktijk 
te brengen.

Renée Lankhorst 
Henk Wardenaar 

zeearend

Foto: Henk Wardenaar

paddestoelen fotograferen

Foto: Henk Wardenaar



Commissie Veldwerk
De samenstelling van Commissie Veld-
werk is dit jaar hetzelfde als het voor-
gaande jaar.
De commissie telt zes personen te weten:  
Boudewijn Schreiner, Peter Waenink, 
Jaap Zoet, Dick Pescott, Martin van 
de Reep en Nastja Duijsters. Frederik 
Hoogerhoud heeft vanaf het begin van 
het jaar de commissie vergaderingen als 
bestuursvertegenwoordiger bijgewoond.
Vanaf mei 2013 heeft Peter Leyenaar deze 
rol van hem overgenomen. Dit jaar ston-
den er acht vergaderingen op het pro-
gamma waaronder ook een gezamenlijke 
vergadering van het bestuur en de com-
missie. Deze  gezamenlijke vergadering 
werd door alle aanwezigen als zinvol en 
plezierig ervaren.

Vogelwachterwerkdagen
Net als afgelopen seizoen staan er vier 
werkdagen op het progamma en een re-
servedag.
De werkdagen zijn bedoeld als extra on-
dersteuning voor de beheerders van de 
vogelrustgebieden. Iedereen is welkom 
om de handen uit de mouwen te steken 
en er is altijd koffie en erwtensoep aan-
wezig om de werkers van de nodige ener-
gie te voorzien. Gemiddeld komen er zo’n 
tien tot twaalf vrijwiligers.
Marleen van der Lee heeft een werkdag 
bezocht en de aanwezigen geholpen met 
de werkzaamheden. Marleen is de con-
tactpersoon voor de Commissie Veldwerk 
vanuit Landschapsbeheer Zuid-Holland. 
Helaas wordt Landschapsbeheer Zuid-
Holland eind 2013 opgeheven vanwege be-
zuinigingen. Idde Lammers heeft namens 
Vogelbescherming Nederland een werk-
dag in de Dr. Abraham Schierbeektuin 

bezocht. Hij zal een stukje schrijven over 
de Haagse Vogelbescherming en de vo-
gelrustgebieden. Het artikel zal in het 
tijdschrift Vogels van Vogelbescherming 
Nederland worden geplaatst. 

Vogelwachters en telgebieden
Momenteel bestaat de groep vogelwach-
ters uit circa 60 personen. Zij inventari-
seren ieder voorjaar vogels in hun eigen 
telgebied in Den Haag en omgeving. Het 
resultaat wordt verwerkt in het jaarlijkse 
Inventarisatierapport van de Haagse 
Vogelbescherming.
Als dank voor hun inspanningen orga-
niseert de Commissie Veldwerk jaarlijks 
een gezamenlijk uitje. Dit jaar ging het 
uitje naar het eiland Tiengemeten waar 
fietsen klaar stonden om de leuke vogel-

Fietsen en vogels kijken tijdens het jaarlijkse uitje met 
de vogelwachters op het eiland Tiengemeten

Foto: Boudewijn Schreiner

kijkpunten per fiets te bezoeken. Na een 
lekkere lunch ging de tocht per auto naar 
de Tweede Maasvlakte om daar vogels te 
spotten. Het weer was ons goed gezind, 
het was droog en zonnig.
Coöperatie Bosgroep Midden Nederland 
heeft afgelopen jaar een broedvogelin-
ventarisatie volgens de BMP-methode 
van Sovon uitgevoerd in de gebieden 
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Westduinpark, Meer en Bos, Clingendael, 
en Marlot-Reigersbergen. De gegevens 
zullen worden opgenomen in de NDFF 
(Nederlandse Data Bank voor Flora en 
Fauna).

Vogelrustgebieden
Bijna alle vogelrustgebieden hebben een 
beheerder en/of een contactpersoon.
Voor vogelrustgebied Gravin van Bylandt 
is een concept beheerplan gemaakt. Dit 
is gebeurd op verzoek van de gemeente. 
Aletta de Ruiter (De Groene Vraagbaak) 
heeft in samenspraak met Boudewijn 
Schreiner aan het plan gewerkt. Dit con-
cept beheerplan is positief ontvangen 
door de gemeente. Voor de overige vogel-

rustgebieden zal eveneens een dergelijk 
beheerplan worden opgesteld.
Het hek van het vogelrustgebied Gravin 
van Bylandt is door onbekenden gefor-
ceerd en in het werkhutje is  een flinke ra-
vage aangetroffen.  Gelukkig lijkt er niets 
vermist en het hek is intussen hersteld.
De afrastering van de Abraham Schier-
beektuin en de André van der Laan tuin 
zijn door onheil en najaarsstormen be-
schadigd en dienen nog te worden her-
steld.
Frederik Hoogerhoud en Peter Leyenaar 
maken nestkasten voor de vereniging. De 
nestkasten zijn voor gebruik in de vogel-
rustgebieden en voor verkoop aan parti-
culieren. Vogelasiel De Wulp speelt bij de 
verkoop aan particulieren een bemidde-
lende rol.

Activiteiten in het veld
Boudewijn Schreiner, Martin van de Reep 
en Frederik Hoogerhoud wonen regel-
matig overlegbijeenkomsten van Dienst 
Stadsbeheer bij. Martin van de Reep is 
stadsvogel-adviseur en geeft in deze hoe-
danigheid zowel gevraagd als ongevraagd 
advies aan de gemeente en andere par-
tijen.
In de lokale nieuwsbladen (Posthoorn, 
AD Den Haag) is door de HVB een adver-
tentie geplaatst om gierzwaluwlocaties 
door te geven. Er zijn een aantal meldin-
gen binnengekomen. De mensen die de 
meldingen hebben gedaan hebben een 
gierzwaluwfolder met informatie toege-
stuurd gekregen. 

Bovengenoemde is slechts een greep uit 
de activiteiten van de commissie, maar 
het geeft de belangrijkste onderwerpen 
weer.

Nastja Duijsters

Voor de aanleg van een natuurvriendelijke flauw aflopende 
oever in het  Gravin van Bylandt vogelrustgebied was de 
inzet van groot materiaal noodzakelijk.  

Foto: Boudewijn Schreiner

Voor het ophangen van een zware bosuilenkast in de 
André van der Laan tuin moest een dikke boom worden 
uitgekozen.

Foto: Boudewijn Schreiner
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Martin van de Reep was in 2013 hyper-
actief en zette zich ten minste 13 keer in  
om vogels te beschermen, meestal met de 
Flora- en faunawet in de hand. Op 15-02, 
13-07, 24-10 en 14-11 had hij overleg met 
de groenbeheerders van Leidschendam-
Voorburg. Onderwerpen zoals broed-
plaats van de bosuil in park Arentsburgh, 
onderzoek naar de gedragscode die ge-
bruikt werd bij de aanleg van de ecologi-
sche oevers van het ‘waterspoorpark’ (24-
10), overleg in verband met het kappen 
van bomen als ook opkronen e.d. Ook 
het rooien van heesters moest voor 15 
maart gedaan zijn.

De huismussen hadden een gedreven 
en deskundige advocaat aan Martin. 
Opnieuw moest hij inspringen om de 
biotoop van tsjilpers rond de Leidschen-
damse sluis te redden, ditmaal was het de 
begroeiing rond het gemaal (7-03). Op 
9 juni ontdekte hij dat er een complete 
huismuspopulatie werd weggejaagd door 
de sloop van een rij oude huisjes aan de 
Dorpsstraat in Nootdorp. Hiervan deed 
hij op 14 juli aangifte bij de politie van 
Pijnacker. Op 12 juli ging hij poolshoogte 
nemen bij het huismussenproject van 
Duindorp en passant deed hij onderzoek 
naar de kolonie rond de Hellingweg. Op 
29 oktober ging hij nog eens op onder-
zoek uit en maakte aan de hand van zijn 
bevindingen een gedegen onderbouwing 
voor de inspreektekst in de Haagse ge-
meenteraad. In de keurig verzorgde bijla-
gen werden haalbare voorstellen gedaan 
om de MER van Scheveningen Haven 
zodanig aan te passen dat deze populatie 
gered kan worden. De maand december 
stond in het teken van een reddingsac-

Milieucommissie (MIC)

tie van een mussenkolonie in de Haagse 
Dommelstraat. Ondanks tegenwerking 
van de woningbouwvereniging en de 
groenbeheerder probeerde hij mussen-
flats te plaatsen omdat de klimop waarin 
ze broedden voor ¾ omlaag was geko-
men. Het gaat hier om een levensvatbare 
kolonie.
Op 4 juli probeerde Martin het uitmaai-
en van de slootkanten in Ypenburg te 
voorkomen; de groenbeheerder gaf wei-
nig sjoege. In een achtertuin aan de 
Leidschendamse Patrijslaan dreigden 
ransuilen te worden uitgeplaatst; Martin 
ging met de gemeente en de bewoners pra-
ten. 21 oktober gaf hij aan TV-West een 
interview over de sloop van een schoolge-
bouw waarin volgens omwonenden gier-
zwaluwen broeden. De journalist vergat 
helaas te vermelden dat Martin namens 
de Haagse Vogelbescherming sprak. 
Op 10 december verving hij Frederik 
Hoogerhoud bij een info-avond over het 
‘groen’ in en om de stad, georganiseerd 
door de Zuid-Hollandse Milieufederatie. 

Ruud van der Waard nam Den Haag Zuid 
voor zijn rekening. Twee maal moest hij 
met de groenbeheerder een illegale kap 
op het voormalige volkstuincomplex aan 
de Leyweg stoppen. In mei redde hij op 
elegante wijze een net uitkomend pimpel-
mezennest van de ondergang. Na inzet en 
druk van de Dienst Regelingen verrichtte 
de aannemer een noodreparatie en stelde 
de renovatie uit tot na het broedseizoen. 
Een bosuil aan de Daal en Bergselaan 
moest wegens klachten van achterburen 
opkrassen. De vogel huisde in een te hoge 
coniferenrij. Met een uitgebreide onder-
bouwing waarom de bomen niet getopt 
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mochten worden, kwam Ruud goed be-
slagen ten ijs. Met de groenbeheerder 
van Escamp nam hij beheersmaatregelen 
voor de ganzen in deze wijk. Verder deed 
hij aangifte van een aangeschoten eend 
(luchtbukskogels) en een doorschoten 
duif (kruisboogpijl).  De tilduivenvereni-
ging vreesde een invasie van slechtval-
ken omdat vogelliefhebbers nestkasten 
zouden ophangen voor deze duiveneters. 
Ruud ging op bezoek bij de club en wist 
ze gerust te stellen. Nog meer ellende 
moest hij aanzien toen hij bij een dode 
wilde eend werd geroepen, deze had een 
haak met een kunstvis eraan in zijn bek; 
een dood door verhongering en uitput-
ting was het gevolg. Waarom meldt die 
visser dit ongeluk niet even aan de die-
renambulance?

Ook ondergetekende moest af en toe op-
draven. Met Martin volgde ik de gang van 
zaken bij het bestemmingsplan Scheve-

ningen Haven en sprak op 13 november 
in bij de Haagse gemeenteraad, maar wet-
houder Norder negeert de hulp van de 
HVB. De tilduivenvereniging wilde nog 
eens van de voorzitter van de HVB horen 
hoe het nu verder moet met hun hobby. 
Uitleg gegeven over reële cijfers betref-
fende de pakkans (1 %);  de meerderheid 
van de geslagen duiven zijn onervaren 
jaarlingen. Goed letten op het tijdstip 
van uitvliegen kan veel leed voorkomen. 
Uiteindelijk gingen de vogelvrienden in 
goede harmonie uit elkaar. In april pro-
beerde ik nog een grote solitaire boom in 
de binnenstad van de ondergang te red-
den die dienst deed als spreeuwenslaap-
plaats. Dat bleek een tijdrovende klus. 
Uiteindelijk gaf de Dienst Regelingen 
toch een schriftelijke vergunning af en 
moesten de spreeuwen op zoek naar een 
andere boom (die er in de nabije omge-
ving niet meer is).
Frederik Hoogerhoud

grote burgemeester

Foto: Caroline Walta



30 Haagse Vogelbescherming

De Haagse Vogelbescherming mag zich 
op de borst kloppen dat er ook over de 
resultaten van het jaar 2012 weer een 
inventarisatierapport is verschenen. Die 
trots wordt ingegeven door de niet afla-
tende inzet van de betrokken vogelwach-
ters en de omringende leden van de com-
missies Veldwerk en IR. 
Elk jaar is het weer buffelen om het 
rapport op tijd drukklaar te krijgen. 
Immers, de presentatie is tijdens de 
Algemene Ledenvergadering die medio 
april gehouden wordt. Afgelopen jaren 
waren er door haast wat foutjes in het 
rapport geslopen die te wijten waren 
aan last-minute-work. Om die foutjes 
voor dit rapport te vermijden maakte 
de commissie IR een strakke planning. 
Gegevens inleveren voor 7 februari was 
het streven en alles wat daarna zou bin-
nenkomen kon niet mee in het rapport.

Allereerst hulde aan eenieder die zich 
aan deze planning heeft gehouden. 
Maar, gewoontegetrouw bleken er toch 
nog veel gegevens niet op tijd binnen 
gekomen. En wat doe je daar mee? Een 
incompleet rapport leveren past niet in 
onze mores. Daar zouden we tijdens de 
ALV ook direct commentaar op krijgen. 
Dus te elfder ure hebben we opnieuw een 
aantal vogelwachters achter de broek ge-
zeten. De gegevens zijn nu zo compleet 
mogelijk en hopelijk zonder een geval-
len steekje.
Echter, ondanks deze nazorg blijkt er 
toch wel her en der iets te missen in de 
rapportage van 2012. Zo ontbreken de 
verslagen van De Witte Vlek Madestein 
en Eiland den Burgh. En bij de activitei-
ten van anderen missen we de gegevens 

van Vogelwerkgroep Solleveld. Na ja-
renlange samenwerking met de HVB be-
sloot VWG Solleveld te stoppen met de 
gegevensuitwisseling. Een spijtige ont-
wikkeling die wij zeer betreuren.

Veel opbeurender is het verslag van het 
ooievaars-ringproject, dat afgelopen jaar 
voor het eerst is uitgevoerd. De sturende 
motor achter dit project was Caroline 
Walta, die als assistent-projectleider ie-

Commissie Inventarisatierapport (IR)

ooievaarsjongen

Foto: Caroline Walta

dereen bij de les hield en alle plooien in 
de organisatie glad streek. Hulde voor 
zoveel veerkracht.

Het verslag van het MUS-project werd 
opnieuw wetenschappelijk verantwoord 
vastgelegd door onze beroepsstatisticus 
Tom Loorij en hij analyseerde iedere mo-
gelijke uit- en opkomst.

Voor Tom Loorij en alle doorgewinterde 
lezers van dit rapport valt er met ingang 
van 2013 nog een wijziging vast te stel-
len. De goede gewoonte om de vogelna-
men te beginnen met een hoofdletter is 
verlaten. Reden om dit te doen was de 
veelheid van hoofdletters die de tekst 
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domineerden. De leesbaarheid van de 
teksten raakte onderhevig aan verwar-
ring en de Nederlandse spellingsregel 
werd geweld aangedaan. Vaak was het 
niet meer te zien waar de zin begon. 
Ondergetekende beseft terdege dat deze 
ingreep pijn doet bij enkele adepten, 
maar bij een redactie staat de leesbaar-
heid van de tekst voorop.

Een laatste opmerking over de illu-
straties. Deze komen uit de Atlas van 
de Nederlandse Broedvogels 1979 en 
mogen met toestemming van de uitgever 
(Sovon) gebruikt worden voor onze in-
ventarisatierapporten. De voorraad teke-
ningen is groot en we proberen elk jaar 
om de teksten te larderen met een diver-

siteit aan vogelsoorten. De tekeningen 
sluiten meestal niet aan bij tekst. Het is 
uitsluitend bedoeld als vrolijke verluch-
tiging van het rapport. Het rapport is dit 
jaar foutloos gepubliceerd.

Als afsluiter kan worden gemeld dat 
de AVN (Algemene Vereniging voor 
Natuurbescherming voor ’s-Gravenhage 
e.o.) dit jaar gegevens uit een reeks van 
HVB-inventarisatierapporten heeft ge-
bruikt ter ondersteuning van haar visie 
op het Haags Binnenduinbos. Dit is de 
verzamelnaam voor de grote groenge-

meerkoet

Foto: Caroline Walta

steenloper

Foto: Caroline Walta

zilvermeeuw

Foto: Kees de Vries

bieden rond de Scheveningse Bosjes. 
Belangrijke gegevens voor een belang-
rijk rapport. Het dient als tegenhanger 
van de gemeentelijke plannen om deze 
grote groengebieden intensief te betrek-
ken bij het Masterplan Internationale 
zone. Intensiever betekent in dit geval 
meer recreatie, evenementen en opruk-
kende bebouwing. De AVN heeft de his-
torische waarde van natuur en cultuur 
duidelijk in beeld gebracht en pleit voor 
een individuele beleving van het gebied. 
De broedvogelgegevens hebben daar een 
feitelijke ondersteuning aan kunnen 
geven.

Namens het team IR
Aletta de Ruiter



32 Haagse Vogelbescherming

Om onderzoek te doen naar de Haagse 
ooievaarspopulatie, startte de HVB in 
2012 een ooievaarsringproject gefinan-
cierd en uitgevoerd vanuit de vereni-
ging. Doel is meer inzicht te verkrijgen 
in onder andere de grootte van de re-
gionale ooievaarspopulatie, herkomst, 
broedsucces, foerageergebied, trekbewe-
gingen en overleving.

Het ringen gebeurt bij jonge ooievaars 
op het nest. Aangezien een ooievaar op 
grote(re) hoogte broedt (zoals hoog ge-
bouw of nestpaal), is een goede voorbe-
reiding van belang:
- regelmatig inventariseren van de nes-

ten, met als doel de aanwezigheid en 
leeftijd van de jongen te bepalen (voor 
het ringen moeten de jongen minstens 
4 weken en maximaal 6 weken oud 

Project ringen ooievaars

zijn). Om de vogels zo min mogelijk te 
storen gebeurt dit vanaf de grond (met 
telescoop);

- bepalen of ringen mogelijk is (wordt 
gelet op de conditie van de vogels en de 
veiligheid van de ringer);

- verkrijgen toestemming van eigenaren/
beheerders van terreinen/gebouwen en 

meten van de jonge ooievaars

Foto: Esther van Rooijen

ooievaars wintertelling

Foto: Caroline Walta
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Resultaat 2013 

Nestlocatie (plaats) Ringdatum Aantal jongen Vervolg

Molen de Vlieger 
(Voorburg)

6 juni 2 (en er lag nog 1 
dood jong in het nest)

2 nov: 1 jong houdt zich  nog 
op in de regio

Smaragdhorst 
(Den Haag)

6 juni 2 (één jong was nog 
te klein om te ringen)

9 aug: jong voor het laatst 
gezien in de regio

Don Bosco 
(Rijswijk)

14 juni 2 16 aug: 1 jong overleden 
in Vogelasiel De Wulp aan 
inwendige bloedingen na 
botsing met raam Spinetstraat 
Rijswijk*

Totaal geringd 5

*  het lichaam van deze jonge ooievaar is ter beschikking gesteld aan Naturalis, waar deze als balg wordt opge
nomen in de collectie van het Biodiversity Center.

desbetreffende gemeenten en politie-
korpsen;

- inschakelen van klimexpert voor het 
op een veilige en professionele wijze 
bereiken van de hooggelegen nestloca-
ties, afstemmen met de gecertificeerde 
ringers van vogelringstation Meijendel, 
informeren van eventuele overige be-
trokkenen.

De lente van 2013 bracht echter weinig 
jonge ooievaars voort. Mogelijke oor-
zaken zijn het aanhoudende koude en 
natte voorjaar en territoriumstrijd tus-
sen diverse oudervogels. Slechts op drie 
nesten konden wij jongen ringen.

Naast vogelaars die zich actief inzetten 
om ringen af te lezen, kan iedereen die 
een ring afleest deze melden via www. 
vogeltrekstation.nl. Deze informatie is zeer 
welkom en waardevol voor de projecten. 

Voor de enthousiaste medewerking dan-
ken wij Stichting Ooievaars Research en 
Knowhow (STORK, www.ooievaars.eu), 

klim expert Peter Waenink (www.bomen-
kapper.nl) en ringers Vincent van der Spek 
en Maarten Verrips van vogelringstation 
Meijendel.

Caroline Walta

Foto: Inge Vrolijk

hoe klim je nou op zo’n nest ?

http://www.vogeltrekstation.nl/
http://www.vogeltrekstation.nl/
http://www.ooievaars.eu/
http://www.bomenkapper.nl/
http://www.bomenkapper.nl/
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Regulier overleg  DSB
De HVB heeft een regulier overleg met de be-
leidsambtenaren van de Dienst Stadsbeheer-
Openbare Ruimte en Groen (DSB-ORG). Hier-
onder in kort bestek de besproken onderwerpen.
14 januari 2013: Voorstel ecologische 
oever Gravin van Bylandt vogelrustgebied.
7 februari 2013: Martin en Frederik slui-
ten aan bij het Groenbeheerdersoverleg. 
Martin geeft een presentatie over oever- 
en bermbeheer. Frederik geeft een flora- 
en faunaprobleem aan.
28 februari 2013:  Veldbezoek inrichting 
ecologische oever Gravin van Bylandt vo-
gelrustgebied.
1 maart 2013: Veldbespreking beheerplan 
vogelrustgebied Marlot voor verbetering 
en mogelijke uitbreiding. De opdracht is: 
vervallen schuurtje slopen, takken oprui-
men, gevallen stammen uit zicht halen en 
nieuw schuurtje zetten. Eventueel com-
pensatiegebied achter Vlindertuin kan in 
de toekomst als vogelrustgebied dienen.
17 juni 2013: Overleg ten stadhuize. 
Beheerplannen stand van zaken. Aanpak 
kap esdoorns Moerasje Ockenburgh. 
Vogelwerkgroep Westduinpark. Uitplaat-
sing vogelasiel De Wulp en het zgn. HIT 
rapport over de mogelijkheid een tijde-
lijke huisvesting te verwerven. (De ge-
meente zocht een oplossing om het asiel 
onder te brengen in leegstaande kantoor-
panden).
9 december 2013: Evaluatie herstel Bos-
park Waalsdorp, veldbezoek. Een groot 
aantal bomen heeft de droogte niet over-
leefd, er wordt bijgeplant. Langs de sport-
velden hebben we zwarte elzen gevraagd 
en gekregen. Goed voor de mezen. Het 
was een vruchtbaar en informatief over-
leg.

Externe overleggen
20 januari 2014:  Uitgesteld herfstoverleg. 
Bezoek Eilandjes Meer en Bos in verband 
met eventuele vijver en ecologische oever. 
Daarna mogelijkheden onderzoeken af-
sluiting De Witte Vlek in Madestein. 
Frederik Hoogerhoud
Martin van de Reep
Boudewijn Schreiner 

Groenplatform
Onderwerpen die besproken zijn in het samen-
werkingsoverleg van AVN, HVB, KNNV, IVN, 
HMC, KMTP, Vrienden van Den Haag en 
Stichting Egelopvang. Deze onderwerpen wor-
den ingebracht in het Stedelijk Groen Overleg 
dat enkele weken later wordt gehouden. 
13 februari 2013:  
- Martin van de Reep wordt gevraagd 

een presentatie te geven voor het groen-
beheerdersoverleg van de gemeente. 
Onderwerp is de bedreigde huismus-
senpopulatie op het Norfolkterrein en 
in Duindorp. 

- Ook het maaibeleid van de gemeente is 
voor de vogels van groot belang; vooral 
het oeverbeheer is essentieel voor de 
daar broedende soorten. De beleids- en 
beheerplannen voor de ecologische ver-
bindingszones zouden geholpen zijn 
als zones de bestemming ‘natuur’ in 
plaats van ‘groen’ zouden krijgen, veel 
vragen en wensen voor het Stedelijk 
Groenoverleg (SGO).

5 juni 2013:  
- We bespreken de grote ingrepen in 

Arendsdorp, Voorlinden, Westduinpark 
en Bospark Waalsdorp. Het West duin-
park krijgt weer blanke duinen, een in-
greep volgens het Natura 2000-beheer-
plan. De vogelstand zal er flink door 
worden beïnvloed. De soorten van het 
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open duin krijgen weer meer kansen. 
Voor Arendsdorp en Voorlinden is de 
kaalslag van grote invloed voor de vo-
gelstand, het weghalen van de onderbe-
groeiing is ronduit slecht voor de bosvo-
gels. 

28 augustus 2013:  
- De AVN presenteert een alternatief 

plan voor het zogenaamde ‘Park van de 
Vrede’, de grote groengebieden rond de 
Scheveningse Bosjes. Uitgangspunten 
zijn: individuele beleving, verbetering 
van de ecologie en meer natuurrecreatie 
in plaats van evenementenrecreatie. 

- Er worden verschillende projecten ge-
start om tuinen natuurvriendelijker te 
maken, zoals ‘Geen tegels, maar egels!’ 
(HMC i.s.m. Egelopvang).

27 november 2013:  
- Wegens intrekken van de subsidie moet 

Landschapsbeheer Zuid-Holland er let-
terlijk het bijltje bij neergooien. Hun 
taak wordt overgenomen door “de 
Groene Motor” o.l.v. Zuid-Hollands 
Landschap en Het Erfgoedhuis Zuid-
Holland. Dit heeft geen invloed op het 
vrijwilligerswerk van de HVB.

- Landgoed Marlot wordt gerenoveerd.  
Er staan acht volwasen beuken in een 
zichtas waarvoor nu een kapvergunning 
is aangevraagd. HVB en AVN tekenen 
bezwaar aan. Met wat geven en nemen 
bereiken we consensus en kunnen de 
beuken blijven staan. 

- De gemeente Den Haag wil in landgoed 
Oosterbeek investeren in jonge laanbo-
men zodat het landgoed weer 150 jaar 
vooruit kan. De AVN brengt een des-
kundig rapport uit waarin duidelijk 
wordt dat lichtminnende jonge eiken-
aanplant geen groeikansen heeft in een 
oud hoog bos. Naar aanleiding daarvan 
trekt de wethouder de kapaanvraag weer 
in en mogen de oude bomen voorlopig 

blijven staan. Veel beter voor de bosvo-
gels. Saillant detail: het ontwerp van 
de oorspronkelijke lanenstructuur liep 
ook dwars door het Henk van Dongen 
vogelrustgebied. De gemeente wilde het 
reservaat buiten het broedseizoen graag 
openstellen voor publiek (excursies). 
Een bezoek aan het gebiedje met een 
delegatie beleidsambtenaren overtuigde 
gelukkig dat vogels jaarrond rust nodig 
hebben. Er komt geen pad en ook geen 
openstelling. 

Stedelijk Groenoverleg (SGO)
Het stedelijk groenoverleg is een driemaan-
delijks overleg tussen gemeente Den Haag 
en de Haagse groene organisaties uit het 
Groenplatform. Daarnaast is ook de Haagse 
Bond van Ama teur tuinders aangesloten.
De punten van de partners uit het 
Groenplatform blijven hier onvermeld, 
de input van de Gemeente wordt beknopt 
weergegeven.
14 maart 2013:
Ecologe Ans Hendrikse geeft een presen-
tatie over de Nationale Databank Flora en 
Fauna. De uitslag van de monitoring van 
de ecotunnels en bruggen wordt in beeld 
gebracht. Er is een debat over de vorm 
en functie van het SGO. Ans Hendrikse 
zal het werk van stadsecoloog Johan van 
Zoest overnemen. Johan had een tijdelijk 

huismus

Foto: Caroline Walta
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contract bij de gemeente Den Haag. De 
burgerinspraak van het hondenbeleid 
wordt toegelicht.
20 juni 2013: 
Er is een goede begeleiding van de Ge-
meente inzake het dunningsbeleid van 
het Wijndaelerplantsoen. Het conflict 
met de tilduivenvereniging over de aan-
wezigheid van het voor hen verontrus-
tende verschijnsel van de slechtvalken en 
de havik in Den Haag wordt geneutrali-
seerd door een synchroon advies van de 
Gemeente en de HVB. De HVB geeft op 
verzoek twee maal een lezing bij de tildui-
venclub ‘Ons Belang’.
13 september 2013: 
Naar aanleiding van de zorg van de 
HVB over de huismussenkolonie op het 
Norfolkterrein deelt de SGO-voorzitter 
mee dat de jaarrond-bescherming van 
de huismussen inzake de Flora- en fau-
nawet  ‘zorgplicht’ (art. 2), nader moet 
worden uitgewerkt. De SGO-voorzitter 
deelt mee dat onze zorg om de kwaliteit 
van de bermen en slootkanten inzake 
het maai beleid door de Gemeente wordt 
onderkend. De stadsecoloog zal aan de 
hand van de nota ‘Stedelijke Ecologische 
Verbindingszones’ met de beheerders op 
zoek gaan naar een zo goed mogelijke 
praktische oplossing.
Het overleg van 6 december wordt door 
de Gemeente eenzijdig uitgesteld wegens 
gebrek aan agendapunten.

Beheerplatform Grote Groengebieden 
Loosduinen
Er zijn 16 belanghebbenden die bij deze 
bijeenkomsten acte de présence geven.
Er zijn twee bijeenkomsten geweest (11 
maart en 30 september) die door Jaap 
Zoet of Frederik Hoogerhoud werden 
bijgewoond. De besprekingen gaan 
veel al over infrastructuur, park meubilair, 

honden  beleid en Natura 2000-beheer 
(Wapen dal). Van direct belang voor de 
vogels was de wat erg rigoureus ingezette 
dunning in het Wijndaelerplantsoen. 
In tegenstelling tot de naam heeft deze 
groenstrook een duidelijk boskarakter 
met veel oude bomen en belangrijke ei-
kenstoven. Feitelijk is het een deel van het 
eeuwenoude landgoed Meer en Bos. HVB 
en AVN wisten consensus te bewerkstel-
ligen waardoor er een aantal oude bomen 
werd gespaard en voorstellen voor her-
plant werden gehonoreerd. Tijdens de 
eerste rondleiding was er onder andere 
een zwarte roodstaart actief. 

Overige overleggen
19 februari 2013: 
HVB en AVN zijn op verzoek van Golf 
Duinzicht betrokken bij een toekomstvi-
sie om de ecologie van het golfterrein te 
verbeteren.
7 maart 2013: 
Frederik Hoogerhoud geeft een avond-
vullend programma over de vogelvrien-
delijke tuin bij wijkvereniging Duinoord. 
De avond is goed bezocht en hoog ge-
waardeerd.
14 maart 2013: 
Tweede halfjaarlijkse uitwisseling tussen 
de Zuid-Hollandse vogelwerkgroepen. 
Martin van de Reep neemt deze taak van 
Frederik over. Peter Leyenaar kwam mee 
vanuit de Veld werk commissie. Uiteraard 
was de interactie tussen de tilduivenhou-
ders en de Haagse populatie slechtvalken 
een interessante inbreng van onze kant.
19 maart 2013: 
Frederik Hoogerhoud helpt studenten 
van de Universiteit van Amsterdam met 
het uitwerken van een beeld over het ge-
bruik van het luchtruim boven de stad 
(Dunne Bierkade) Welke vogels vliegen 
waar en waarom. Het hele proces van tot 



 Jaarverslag 2013 37

standkoming van het project werd ge-
filmd en later uitgezonden op TV-West.
28 maart 2013: 
Met de beheerders van de stadsboerderij  
’t Waaigat in Scheveningen en het hand-
havingsteam bespreken we de moge-
lijkheden om het overdadig voeren van 
vogels om te keren in een beheersbare 
situatie. De beheerders willen onder an-
dere huismussen gaan fokken om ze los 
te laten op het terrein. Voedsel en nest-
gelegenheid zijn voldoende aanwezig. 
Interessant experiment.
11 april 2013: 
Frederik Hoogerhoud is aanwezig bij 
de Algemene Ledenvergadering van de 
agrarische natuurvereniging Santvoorde 
(werkgebied tussen Leiden en Den Haag). 
Na afloop van de vergadering was er een 
presentatie van een roofvogelhouder 
die zijn gedomesticeerde oehoe en bos-
uil blootstelde aan veel geknuffel. Voor 

een vogelbeschermer is het akelig om te 
moeten zien dat het in kooien houden 
van inheemse wilde vogels in Nederland 
nog bij wet mogelijk is. Samen met Adri 
Remeeus heb ik wel een reactie gestuurd 
naar het bestuur van ANV-Santvoorde.
23 april 2013: 
Martin van de Reep en Frederik 
Hoogerhoud hebben veel geleerd tijdens 
de Stadsvogelconferentie in Eindhoven. 
Vogelbescherming Nederland pakte 
breedspectrum uit over alle mogelijke 
ontwikkelingen in de vogelbescherming.
15 juli 2013: 
In het kader van informatiewinning 
over de geschiedenis van het Zuiderpark, 
ten behoeve van de publicatie van het 
“Vogel dagboek uit de Tweede Wereld-
oorlog” dat oud KNNV-er Henk 
Kortekaas bijhield en wordt uitgewerkt 
door journalist Hans Peeters (van VBN-
tijdschrift Vogels), hebben Frederik 
Hoogerhoud en kooibeheerder Ruud van 
der Waard een rondleiding gegeven in de 
eendenkooi. Aansluitend is er ook met-
een een afspraak gemaakt voor een arti-
kel over de Haagse vogelrustgebieden in 
het blad Vogels. Daarvoor heeft journa-
list Idde Lammers opdracht gekregen van 
Vogelbescherming Nederland.
22 oktober 2013: 
Aanwezig bij het beheerplatform Scheve-
ningse Bosjes. Onderwerpen zijn de voor-
genomen dunning, de vervanging van het 
parkmeubilair en de inrichting van een 
trapveldje aan de Aletta Jacobsweg.
3 december 2013: 
Ter voorbereiding van het afscheidssym-
posium van AVN-voorzitter Frits Prillevitz, 
was Frederik Hoogerhoud aanwezig bij 
een brainstorm over het onderwerp biodi-
versiteit in de stedelijke omgeving.

Frederik Hoogerhoud
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Contactpersoon Vogelbescherming 
Nederland (VBN)

Zoals in het  jaarverslag over 2012 reeds 
werd opgemerkt is in dit tijdperk van de 
moderne media de oorspronkelijke func-
tie van voorheen consulent, tegenwoor-
dig contactpersoon grotendeels verlo-
ren gegaan. Momenteel is de functie van 
contactpersoon voor VBN eigenlijk niet 
meer dan een correspondentieadres van 
de Haagse Vogelbescherming voor zaken 
die niet per elektronische post verzonden 
kunnen worden. Voorbeelden daarvan 
zijn brochures en folders over activitei-
ten van VBN, waarvan de meeste voor een 
stadsvogelvereniging zoals wij, nauwelijks 
interessant zijn. De meest recente betreft 
een extra exemplaar van het themanum-
mer van ’t Vogeljaar over de huiszwaluw, 
maar de meest direct betrokkenen binnen 
de vereniging hebben dit  nummer zelf 
ook al in huis. 

In december kwam weer een grote en-
veloppe met het gebruikelijke folder-
materiaal over de jaarlijkse Nationale 
Tuinvogeltelling die in januari wordt ge-
houden. Dit keer zowel folders voor vol-
wassenen als voor kinderen en scholen. In 
de volwassenenfolder ook een bon om in 
te vullen of je een proeflidmaatschap van 
VBN voor een half jaar wil voor slechts vijf 
euro. Als Haagse Vogelbescherming zou-
den we liever een wat meer neutrale fol-
der willen zien of een die de mogelijkheid 
biedt om onze eigen regionale vereniging 
onder de aandacht te brengen.

Ook het berichtenverkeer van de HVB 
naar VBN is de laatste jaren eigenlijk mini-
maal. Het contactpersoonschap van VBN 

was namelijk in eerste instantie bedoeld 
om regionale organisaties steun te geven 
bij lokale activiteiten. De HVB heeft echter 
de laatste jaren zoveel kennis en ervaring 
op dit gebied in eigen huis opgebouwd dat 
het in feite zelden of nooit meer nodig zal 
zijn om VBN om advies of hulp te vragen.

Onlangs heeft het bestuurslid Peter 
Leyenaar het initiatief genomen om te 
bekijken of de relatie tussen VBN en de 
HVB verbeterd kan worden middels een 
gesprek met de directeur van VBN, Fred 
Wouters, die hij persoonlijk goed kent. 
Ondergetekende heeft Peter uitvoerige 
informatie verstrekt over de relatie tussen 
HVB en VBN gedurende de laatste decen-
nia. En specifiek over onze ervaringen 
hoe bij VBN over nauwere samenwerking 
met regionale vogelverenigingen gedacht 
wordt. Hopelijk kan dit initiatief de beeld-
vorming bij VBN van de onzes inziens 
unieke structuur en positie van de Haagse 
Vogelbescherming verduidelijken.

Tom Loorij
Contactpersoon Vogelbescherming Nederland 
voor de HVB

aalscholver

Foto: Caroline Walta
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Voor het MUS-project in de Haagse regio 
werd een record aantal postcodegebie-
den geteld. Maar liefst 47 tellers namen 
samen 51 gebieden voor hun rekening 
waarmee 59% van het telgebied werd be-
streken. Daar mogen we best trots op zijn.
Drie tellers moesten helaas om gezond-
heidsredenen hun deelname beëindigen. 
Voor 12 niet eerder getelde gebieden heb-
ben zich echter nieuwe tellers aangemeld, 
terwijl een nieuwe teller een gebied heeft 
overgenomen van een teller die ermee ge-
stopt was. 
Vrijwel alle nieuwe gebieden lagen in 
stadsdelen of gemeenten die in 2012 zwak 
bezet waren. Het aantal deelnemers had 
nog iets hoger kunnen zijn als drie perso-
nen die zich enthousiast hadden aange-
meld, ook daadwerkelijk zouden hebben 
geteld. Het aandeel van HVB-leden in de 
telling daalde licht tot 70%. 
Bijna de helft (25) van de tellers heeft nu 
sinds 2010 in alle vier jaren geteld; deze 
vormen de harde kern. Gemiddeld wor-
den ca. 35 gebieden ten minste in twee 
opeenvolgende jaren geteld. Ondanks 
dit gunstige resultaat baart de toekomst 
zorgen. Reeds nu is al bekend dat voor 
7 tellers 2013 het laatste jaar is geweest. 
Een nieuwe wervingscampagne in 2014 
lijkt daarom noodzakelijk. De nadruk zal 
daarbij gelegd worden op de sterk verste-
delijkte gebieden die steeds meer in MUS 
ondervertegenwoordigd dreigen te raken. 
Slechts 41% hiervan werd in 2013 geteld, 
terwijl de meer groene postcodegebieden 
voor 72% geteld worden. 
Over de resultaten van 2012 werd in het 
Inventarisatierapport weer uitvoerig ver-
slag gedaan. De opzet van de rapportage 

Project MUS (Meetnet Urbane Soorten)

was vrijwel geheel identiek aan die van 
het jaar ervoor. Door de presentatie van 
de  gegevens van jaar op jaar zo gelijk mo-
gelijk te houden, kan een goed vergelijk-
bare reeks over de teljaren worden opge-
bouwd. Over de eerste voorlopige resulta-
ten van 2013 werd in de november-Wulp 
gepubliceerd.

De contacten tussen ondergetekende 
en de landelijke coördinator van het 
MUS-project bij Sovon (Vogelonderzoek 
Nederland), Jan Schoppers, waren weer 
uitstekend. Tientallen mailtjes over en 
weer werden in 2013 verzonden en op de 
Landelijke Dag van Sovon werd in pret-
tige sfeer even bijgepraat. Wederzijds 
helpen wij elkaar en Sovon laat duidelijk 
weten dat zij dit bijzonder waarderen. 
Ondergetekende probeert zoveel moge-
lijk tellers te werven en bewaakt de kwa-
liteit en de kwantiteit van de binnenko-
mende gegevens. Sovon maakt onderge-
tekende medeteller van alle deelnemers in 
de Haagse regio en zodoende kan hij de 
bovengenoemde overzichten samenstel-
len. Wanneer een bepaald gebied vacant 
komt en er kan uit HVB-kringen niet 
zo snel een opvolger worden gevonden, 
heeft een oproep vanuit Sovon onder de 
bij Sovon geregistreerde tellers regelma-
tig succes. Omdat deze tellers niet altijd 
lid van de HVB zijn, verklaart dit ook het 
vrij hoge percentage MUS-deelnemers dat 
geen lid van de HVB is. Maar soms levert 
dit ook een nieuw lid op!

Tom Loorij
Coördinator Sovon voor de Mus-tellingen in de 
Haagse regio
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Kwartaalblad De Wulp
De advertentieinkomsten lopen terug; er zal meer aan acquisitie gedaan moe
ten worden; dat is ook een punt voor de ALV. 

Aandacht

Website
De website is aan een facelift toe, met wat extra tools voor films en foto’s

Aandacht

Donateurs
Bedoeld wordt de nietactieve, contributie betalende leden; er zijn doorlopend 
activiteiten om hen meer actief bij de vereniging te betrekken; dat zal een punt 
van aandacht blijven. 

Aandacht

Persvoorlichting en persplan
Er zijn wel een aantal activiteiten en initiatieven maar er zou meer coördinatie 
nodig zijn; wellicht moet er een aparte coördinator komen.

Aandacht

PR vogelrustgebieden
Er vinden nog steeds excursies in de Abraham Schier beek tuin plaats. Verder 
lenen de vogelrustgebieden zich eigenlijk niet voor publieksgerichte activiteiten.

Voldoende

Beschermheerschap van de burgemeester
Deze is sinds 2009 beschermheer van het vogelasiel. 

Gedaan

Comité van aanbeveling nieuwbouw asiel
Is momenteel gelet op de impasse van de nieuwbouw slapend. 

In rust

Uitgeverij
De vereniging heeft zelf geen uitgaven het licht doen zien, maar is wel ondersteu
nend geweest bij uitgaven van anderen. Gewezen wordt ook op het digitaliseren 
van de films van Jan van den Ende. In dit verband wordt gevraagd of de oude 
promotiefilm, die op video bij Loes Jalink ligt, ook gedigitaliseerd kan worden 
en beschikbaar kan komen. Dat zal Rogier Mos in de PRcommissie aan de 
orde stellen. De nieuwe promotiefilm voor het vogelasiel op dvd is klaar. Idde  
Lammers merkt op dat met deze film (van ongeveer 30 minuten) niet voldaan is 
aan de vraag naar een kort promotiefilmpje van ongeveer 3 minuten. 

Loopt

Samenwerking vogelwerkgroepen
Er is tweemaal per jaar contact tussen en met de genoemde vogelwerkgroepen. 

Loopt 
goed

Regulier overleg randgemeenten
Martin van de Reep verzorgt dat met goed resultaat voor de gemeente 
LeidschendamVoorburg. 

Goed 
resultaat

Project jaarlijkse vogelsoorten
Er is bijzondere aandacht geweest voor de ooievaars, de gierzwaluwen en de 
huismussen. 

Goed 
resultaat

Resultaten Beleidsplan HVB
Het beleidsplan 2009 – 2014 loopt dit jaar ten einde. Onderstaand wordt per project-
onderwerp de actualiteit benoemd. 
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Beheerplannen vogelrustgebieden
is pro ject in uitvoering. 

Loopt

Versterking MIC
Is gebeurd in de persoon van Martin van de Reep; de resultaten van het werk 
van de MIC zijn goed. Ook Adri Remeeus gaat aansluiten. 

Loopt
goed

Aandachtsgebieden in de stad
Loopt goed; zie o.a. de aandacht voor de huismussen in Duindorp. Er wordt 
samengewerkt met de AVN om groenverbindingen te creëren in de stad, bv. 
Norfolkterrein en Scheveningse Bos, gebieden onder beheer leiden tot soorten
rijkdom; in het Stedelijk Groenoverleg spelen wij een actieve rol om biodiversi
teit te houden/verbeteren, aan beheersplannen wordt gewerkt. 

Loopt 
goed

Brochures bescherming vogels
Deze moeten geactualiseerd worden aan de hand van de Flora en faunawet. 
Realisatie van brochures die via de website te downloaden zijn is zeer wenselijk. 
Ook meer info over gedragscodes, wegen en mogelijkheden van de wettelijke 
bescherming zou handig zijn. 

Aandacht

Lezingen
Worden gegeven en in plaatselijke huisaanhuisbladen vermeld door PR
commissie.

Loopt 
goed

Jeugdbeleid
Er zou meer aandacht aan besteed moeten worden. Het is ook onduidelijk hoe
veel jeugdleden we hebben (niet van alle leden is de geboortedatum bekend). 
Verjonging van de club is een streven dat ook op de ALV werd bepleit. Probleem: 
als je structureel jeugdleden wilt werven moet je ze wel activiteiten bieden met 
een bepaalde mate van continuïteit; daar heb je gemotiveerde mensen voor 
nodig. Het ontbreekt ons simpelweg aan menskracht hiervoor. Wel zouden we 
iets kunnen aanbieden aan groepen die met begeleiders komen, zoals scouting 
e.d. Aletta’s plan van een samenwerkingsplatform was goed,  maar het blijkt 
veel te moeizaam te realiseren. Samenwerking met andere natuurverenigingen 
zou meer mogelijkheden bieden. Er was één jeugdexcursie ingepland in mei 
2013. Daar is geen jeugdlid op afgekomen.

 Aandacht

Educatieve pijler
Is volop in de aandacht van commissie PR. 

Loopt

Organisatie
Werkgroepen per deelgebied om dichter bij de leden te komen is op dit moment 
een stap te ver. Wel hopen we erin te slagen om in zo veel mogelijk deelgebieden 
contactpersonen te hebben, die tevens ook als signaleerders kunnen fungeren. 
De pilot met Martin van de Reep is wel geslaagd (Voorburg, Rijswijk).

Aandacht
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Samenwerking met externen in Het Groenplatform
Deelname loopt. Er wordt elk kwartaal vergaderd met de andere Haagse groene 
verenigingen ter voorbereiding op het Stedelijk Groenoverleg bij de gemeente 
dat ook vier keer per jaar plaats vindt. Ter signalering van misstanden in het 
groen zouden “signaleerders” een belangrijke rol kunnen spelen. We zullen de 
beheerders van de rustgebieden stimuleren om ook in de omgeving van hun 
gebied goed op te letten. Een bijeenkomst met AVN plannen om onderwerp 
signalering te bespreken.

Loopt

Inventarisatiegroep
BMPtellers moeten via computer gegevens doorgeven aan Sovon, anders heeft 
het weinig zin.  Er moet onderscheid gemaakt gaan worden in ervaren en min
der ervaren tellers. Coördinatie en opleiding (verbetering) stagneert, hiervoor 
moet Veldwerk een plan maken. Er zijn meer mentoren nodig bij de nieuwe 
vogelwachters om het vertrek van nieuwe tellers ná hun opleiding te vermijden.

Aandacht

Projectendraaiboek 
Wij zien de noodzaak van een goede voorbereiding en hebben oog voor reeds 
eerder gedane projecten. Maar een eensluidend draaiboek ligt niet voor de hand 
vanwege de grote verscheidenheid aan/van doelen. Er bestaan theoretisch wel 
vaste regels voor projectmatig werken. Zo nodig kan men zich daaraan oriënte
ren. Het bestuur schrapt dit onderdeel uit de beleidsplannen.

Stopt

Asiel
Er is inmiddels 2 ½ fte aan betaald personeel werkzaam, in totaal vier personen. 
Het onderhoud is vanwege de verouderde staat van het asielgebouw wel een 
punt van zorg.

Grote 
aandacht

Onderzoek nieuwbouw asiel
Hier zijn we terug bij af.  De gemeente Den Haag heeft tot op heden geen pas
sende locatie aangewezen. Het huurcontract is nu wel stilzwijgend verlengd, 
maar de garantie voor een onbeperkte duur en soepele condities voor renovatie 
en/of nieuwbouw is er niet. Wij blijven onderhandelen en opnieuw plannen 
maken voor liefst nieuwbouw of vernieuwing van het bestaande asiel. Er is een 
brief uit naar het college van B en W van de gemeente Den Haag, waarop nog 
geen antwoord is ontvangen.

Aandacht
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Samenstelling Commissies per 31-12-2013

Kascommissie
Frits IJzendoorn
André Smit
Theo Hortensius (reservelid)

Redactie Wulp
Ap Mos (hoofdredactie)
Marian Hoeing
Rick Hoeing
Loes Loorij (corrector)
Peter Leyenaar (bestuursvertegenwoordiger)

Commissie Excursies en Lezingen (CEL)
Jaap Zoet (voorzitter)
Henk Wardenaar (secretaris)
Jan Pietersen (penningmeester)
Muriel Kommer (meldpunt)
Renée Lankhorst 
Maarten Souverijn
Floris de Boer
vacant (bestuursvertegenwoordiger)

Websitecommissie
Aletta de Ruiter (webmaster)
Caroline Walta (webmaster)
Loes Loorij (postmaster)
Rogier Mos (bestuursvertegenwoordiger)

Asielcommissie
John Woudstra (voorzitter)
Ruud van der Waard (personeel)
Rob de Jong (bestuursvertegenwoordiger)
Frederik Hoogerhoud (bestuursvertegenw.)

Veldwerkcommissie
Peter Waenink (materiaal)
Boudewijn Schreiner (coördinator)
Jaap Zoet 
Nastja Duijsters (faciliteiten)
Dick Pescott (PBBS)
Martin van de Reep (Stadsvogelprojecten)
Peter Leyenaar (bestuursvertegenwoordiger)

Commissie Publiciteit
Loes Jalink (voorzitter)
Hetty Mos 
Rogier Mos (bestuursvertegenwoordiger)

Commissie Inventarisatierapport
Ruud van der Waard (contact veldwerk)
André Saanen (tellijsten)
Frank Kooper (eindredacteur)
Aletta de Ruiter (lay-out)
Tom Loorij (adviseur)
Peter Leyenaar (bestuursvertegenwoordiger)

Milieucommissie (MIC)
Ruud van der Waard
Martin van de Reep
Adri Remeeus
Frederik Hoogerhoud (bestuursvertegenw.)

Werkgroep asielbouw (tijdelijk niet actief)
Frits IJzendoorn (technisch deskundige)
Aletta de Ruiter (projectleider)

Werkgroep Fondswerving (tijdelijk niet actief)
André Smit
Frits IJzendoorn
Aletta de Ruiter
Hans Elders

Beleidsadviescommissie (BAC)
Tom Loorij
Aletta de Ruiter

Informatietelefoon
Frederik Hoogerhoud

Vertegenwoordigers in externe overleggen
Tom Loorij (contact VBN + Sovon)
Boudewijn Schreiner (regulier overleg DSB + 
klankbordgroep Marlot)
Martin van de Reep (regulier overleg DSB + 
Leidschendam-Voorburg)
Martin van de Reep (Z-Hollands vogelaarsoverleg)
Peter Leyenaar (Z-Hollands vogelaarsoverleg)
Frederik Hoogerhoud (alle andere)



Vogelasiel De Wulp

Waar de Haagse Vogelbescherming voor staat

• Bescherming van in het wild levende vogels

• Onderhoud en creëren van vogelrustgebieden

• Het verzorgen van gewonde wilde vogels en die na genezing terugplaatsen

• Het verzorgen van wintervoederingen bij extreem winterweer

• Projectmatig creëren van nestgelegenheid voor bedreigde soorten

• Beïnvloeden van overheidsbeleid m.b.t. natuurlijke leefomgeving vogels

• Adviseren van particulieren over vogelbescherming

• Publiciteit maken voor vogels in de media en tijdens evenementen

• Inventariseren en waarnemen van vogels in het geografische werkgebied

• Samenwerking met andere Haagse groene organisaties

• Toezicht op het naleven van de Flora- en faunawet

• Organiseren van excursies, lezingen en vogelreizen


