Jaarverslag 2010

Haagse Vogelbescherming

Ereleden
F.H.C. Hoogerhoud
drs. T.P.J. Loorij
Bestuur
Frederik Hoogerhoud (voorzitter)
Ton Haase (vicevoorzitter)
Aletta de Ruiter (secretaris)
Marianne Hoeing (penningmeester)
Rogier Mos (lid)
Idde Lammers (lid)
Veronica van Berkel (lid)
Leo van Raad (interim boekhouder)

Inhoud
Algemeen Jaaroverzicht

3

Notulen Algemene Ledenvergadering
19 april 2010

5

Ledenadministratie

9

Milieucommissie

9

Verenigingsblad De Wulp

11

Commissie Excursies en
Lezingen (CEL)

12

Commissie Publiciteit

15

Vogelasiel De Wulp

18

Commissie Veldwerk

21

Commissie Inventarisatierapport

23

Postmaster

24

Alarmnummers milieuzaken
Frederik Hoogerhoud
Tel: 06-41 27 15 31
Ruud van der Waard
Tel.: 06-47 46 01 59

Informatietelefoon

25

Websitecommissie

25

Regulier overleg Vogelbescherming
Nederland

26

Telefonische informatiepost
(voor alle mogelijke vragen)
Mw. Riet Langenhuizen
Tel: 0174-21 38 25
Email: info@haagsevogels.nl
www.haagsevogels.nl
www.vogelasieldewulp.nl

Externe overleggen

27

BAC-resultaten

30

Verslag reorganisatie financiële
administratie

31

Project Mus

32

Voorburgse Vogelavond

33

Nieuwbouw asiel

34

Samenstelling Commissies
per 31-12-2010

35

Postadres HVB
Altingstraat 12, 2593 SX Den Haag
Ledenadministratie
Ingrid Megens
Riouwstraat 206
2585 HZ Den Haag
Email: hvbleden@planet.nl
Postbank: 275200

Contributie
- leden € 12,50 per jaar
- jeugdleden tot 18 jaar gratis
- lidmaatschap voor het leven:
eenmalig € 250,00

De foto's op het omslag zijn gemaakt door Boudewijn Schreiner. Van boven naar beneden:
Foto 1 Door een dikke sneeuwdeken hadden veel vogels het moeilijk.
Foto 2 Officiële heropening van de nieuwe vogelkijkhut aan de Starrevaart.
Foto 3 Met stookolie besmeurde zeekoet in Vogelasiel De Wulp.
Foto 4 Dagje vogels kijken in de Prunjepolder.
Foto 5 Nico de Haan ontvangt het boek “Broeders, Trekkers en Dwalers”.
Het kleurenomslag is aangeboden door Drukkerij Pasmans bv

Algemeen jaaroverzicht 2010
Het afgelopen jaar was er voor de Haagse
Vogelbescherming een van veel uitersten.
Veel goede zaken werden afgewisseld met
hele verdrietige. Het jaar begon koud en
sloot ook af met sneeuw en ijs. Derhalve
moest de commissie wintervoedering
tweemaal uitrukken om de watervogels
de koude dagen door te helpen. Het
goede nieuws is dat bestuur en commissies compleet zijn en volop aan de slag
om zowel de dagelijkse gang van zaken
als de projectmatige items uit te werken.
Wat betreft de projecten hebben we op
de algemene ledenvergadering laten zien
wat de ambities voor de aankomende vijf
jaar zijn. In het nieuwe beleidsadviesrapport (BAC) staan zesentwintig kleine en
grote projecten om de vereniging vooruit te helpen, de leden te inspireren of
juist mensen van buiten aan te trekken.
De eerste projecten hebben al geleid tot
succes. Meer dan 75 deelnemers aan de
Voorburgse Vogelavond, de succesvolle
opstart van het Meetnet Urbane Soorten
(MUS) en een comité van aanbeveling
voor het asiel.
Het grootste project is natuurlijk het
bouwplan voor een nieuw asiel. In het
afgelopen jaar zijn de plannen omgezet
in de eerste daden en heeft de architect
opdracht gekregen voor een nieuw ontwerp. Het asiel is echter ook meteen de
plek waar we de grootste verliezen leden.
Halverwege het jaar moesten we na een
kort ziekbed totaal onverwacht afscheid
nemen van Joop Weerdesteijn. Als echtgenoot en maatje van asielbeheerster Lily
en als penningmeester van het asiel was
hij onderdeel van de menselijke motor

die het asiel draaiende houdt. Voor Lily
en het asiel betekent zijn overlijden een
enorm verlies.
Aan het eind van het jaar schudde het
nieuwbouwproject op zijn grondvesten
toen architect Jan Hoebert ernstig ziek
werd en overleed. Naast het verdriet om
opnieuw een te vroeg beëindigd leven,
betekent dit ook een stagnatie in de procedure van de asielnieuwbouw. We zullen
op zoek moeten naar een andere architect
die het werk van Jan wil afmaken.
Maar er is ook goed nieuws voor het asiel.
De wervingscommissie voor het bijeenbrengen van de fondsen kreeg aan het
eind van het jaar eindelijk een comité van
aanbeveling bij elkaar. Twee mensen uit
de top van het bedrijfsleven komen assisteren bij de fondswerving. Hun goede
ideeën werpen al direct vruchten af.
De inzet van het personeel in het asiel is
een tweede pluspunt. Het geeft de vrijwilligers van het eerste uur de mogelijkheid om het wat rustiger aan te gaan
doen. Veronica Westerhout en Yvonne
Peersman stapten na vele, vele jaren uit
de asielcommissie. Yvonne ontving voor
haar 25 jaar vrijwilligerswerk de stadsspeld uit handen van de wethouder. De
kennis en kunde die in het asiel werd
opgebouwd is nu overgedragen en wordt
verder uitgewerkt, het onderhoud structureel aangepakt en er is tijd voor extra
activiteiten als administratie, rondleidingen, informatievoorziening etc. Ter voorbereiding op een nieuw asiel liggen er al
voldoende ideeën in de week om de activiteiten uit te breiden.
Binnen bestuur en werkgroepen kwam af-
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gelopen jaar versterking of verschoven er
mensen. In het bestuur schoof Veronica
van Berkel aan tafel terwijl penningmeester Marianne Hoeing een klein stapje
terugdeed. Veronica kon haar bestuurskennis direct inzetten om de financiële
administratie te herstructureren. Zij werd
daarin bijgestaan door Leo van Raad die
zich meldde als interimboekhouder. Het
besluit om de beleggingen te verkopen
bracht heel wat werk met zich mee. Ook
het overzetten van de boekhouding in
een ander softwareprogramma vroeg om
moed, beleid en trouw. Financiële zaken
vragen om een zorgvuldige afhandeling.
Het bestuur wilde niet over een nacht ijs
gaan en vroeg deskundigen uit de vereniging om aan te schuiven in een financiële
adviescommissie. Daarin werd het stappenplan voor de overstap van beleggen
naar sparen besproken. Alles bij elkaar
toch nog een hele klus die net voor het
eind van het jaar rond kwam. Financieel
heeft de vereniging geen klagen. Ook in
2010 werden we bedacht met een aantal
legaten. Het financiële jaaroverzicht geeft
een stevig batig saldo te zien.
Bij de CEL verwelkomden we Muriel
Kommer, die het meldpunt overnam van
Nicolette Rab, opdat die tijd vrij had voor
droeve familieomstandigheden. Ook hier
lag dus helaas een treurige reden aan ten
grondslag.
Vrolijker was de renovatie van het veldwerkhok aan de Laan van Poot dat de gemeente voor een symbolisch bedrag overdoet aan de vereniging. Het gebouwtje dat
eigenlijk gesloopt zou worden, krijgt nu
een tweede leven als timmerwerkplaats
en opslag voor de veldwerkcommissie.
Maar er is ook ruimte voor een leslokaal
of vergaderlocatie. In het voorjaar van
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2011 zal het definitief aan de vereniging
worden overgedragen. Het is een onverwachte mogelijkheid voor de vereniging
om er activiteiten te ontwikkelen.
Ter afsluiting van dit verslag willen we
graag nog een aantal positieve zaken memoreren. Het kwartaalblad De Wulp is
steeds vaker hoogzwanger van de gevarieerde stukken die u allemaal bij elkaar
schrijft. Dat duidt op een enthousiaste
achterban. Ook het excursie- en lezingenprogramma heeft niet te klagen over belangstelling. Daarvoor zullen we aankomend jaar zeker naar uitbreiding moeten
zoeken. De website bruist van de vogelnieuwtjes en wordt zeer goed bezocht. En
in de externe overleggen met de gemeente
worden de adviezen van onze vertegenwoordigers zeer serieus genomen. Dat
maakt de Haagse Vogelbescherming tot
een actieve belangenbehartiger voor onze
gevederde medebewoners. Altijd prettig
om te merken dat het er toe doet als je
je ergens voor inspant. Want vogels beschermen betekent van vogels genieten.
We nodigen u van harte uit om dat met
ons te delen.
Frederik Hoogerhoud, voorzitter
Aletta de Ruiter, secretaris

Verslag ALV Haagse Vogelbescherming
19 april 2010 in het Benoordenhuis
Aantal aanwezigen: 47
Achter de bestuurstafel: Frederik Hoogerhoud voorzitter, Aletta de Ruiter secretaris,
Marianne Hoeing penningmeester, Idde Lammers, Rogier Mos, Ton Haase lid
De vergadering opent om 20.06 uur.
Voorzitter Frederik Hoogerhoud heet iedereen welkom en memoreert een actualiteit die zojuist bekend is geworden.
Bij het meldpunt van de gemeente zijn 16
klachten binnengekomen van mensen die
niet kunnen slapen vanwege de geluidsoverlast door meeuwen. Naar aanleiding
daarvan heeft de Dienst Stadsbeheer een
project opgestart om meeuweneieren te
wisselen. Daarvoor heeft de Dienst vergunning gevraagd en gekregen van het
ministerie van LNV.
De Haagse Vogelbescherming heeft consideratie met de slapeloosheid van de gedupeerden, maar vindt dat de gemeente
niet zonder degelijk onderzoek zo’n drastisch project kan opstarten. De HVB zal
daarom bezwaar indienen en een persbericht uitgeven waarom de effectiviteit van
deze bestrijding nihil is. Daarnaast is er
een relatie tussen de meeuwenproblemen
in Den Haag en het verjagen van de meeuwen op de Maasvlakte.
Verder memoreert de voorzitter het overlijden van het erelid mevrouw De Groot.
Hij stelt vast dat het aantal ereleden dat
nog in leven is wederom op twee staat.

Mededelingen
De secretaris doet melding van de afmeldingen. Nastja Duisters, Yvonne van de
Pitte, Mettje Oosterhuis en Jan Gemmink
zijn gewoon verhinderd. Jan Pietersen is

net uit het ziekenhuis vanwege een heupoperatie. Johan van Gogh wordt momenteel verpleegd in het Prinsenhof in
Leidschendam. Hendrik Brouwer Schut
blijkt zeer ernstig ziek te zijn. Yvonne van
de Pitte heeft een ongeluk met de fiets
gehad, is bont en blauw, maar weer aan
de beterende hand. De voorzitter zal hen
binnenkort een bezoekje brengen.

Ingekomen stuk
Hetty Mos biedt het bestuur een logboek uit de jaren 1932–1935 aan van de
Abraham Schierbeektuin dat uit de erfenis van André van der Laan boven water
kwam. Het wordt in dank aanvaard met
de mededeling dat dit mooi vergelijkingsmateriaal is voor de huidige telgegevens.
Notulen vorige vergadering
Geen opmerkingen. De voorzitter dankt
de secretaris voor dit uitgebreide verslag.
Jaarverslag
Ledenadministratie
De aantallen spreken voor zich. Helaas
blijkt de trend gelijk te lopen met de afnemende ledenaantallen bij andere verenigingen.
MIC
Ieder voorjaar is er iets te stellen voor de
Milieucommissie. De gemeente heeft de
datumgrens van het broedseizoen ver-
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vroegd naar 15 maart. De MIC heeft er
echter op aangedrongen om de startperiode van het broedseizoen als gevarenzone
aan te merken en bij groenwerkzaamheden alert te zijn op broedgevallen en nestverstoring. Daarvoor moet er een begeleidende brief met de kapvergunning mee.
Die voorwaarde moet nu op de website
van de gemeente worden opgezocht hetgeen niemand doet.
Redactie De Wulp
Caroline meldt als extra dat er momenteel te veel stukjes worden aangeleverd die
niet allemaal geplaatst kunnen worden.
Het teveel wordt op de website gezet.
CEL
Jaap Zoet: De excursies lopen uitstekend
en zijn goed bezocht.
Asiel
Lily geeft aan dat het extra aangetrokken
personeel zorgt voor een stabiele uitvoering van de werkzaamheden. Het achterstallig onderhoud wordt nu gestructureerd aangepakt. Elk jaar wordt het toch
weer drukker met vogels.
Veldwerk
Boudewijn memoreert dat er een leuk uitstapje is gemaakt met alle vogelwachters.
Een boottocht in het Naardermeer was
zeer succesvol.
Hetty geeft aan dat er in het Moerasje veel
Japanse duizendknoop is dat ooit met een
hoop zand is meegekomen en onuitroeibaar blijkt.
Het veldwerkhok aan de Laan van Poot is
erg bouwvallig. Momenteel wordt het dak
opgeknapt op kosten van de gemeente
en nog enkele maanden gebruikt door
het Groenbedrijf. Daarna kan de HVB er
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gebruik van maken, mits we zelf zorgen
voor het schilderwerk.
Inventarisatierapport
Wim Kooij memoreert dat hij zijn tabellen voor de stadsplots mist. André Saanen
mist ook de tabellen van Solleveld en
Meeslouwerpolder.
Aletta legt uit dat er iets is misgegaan met
de communicatie en de overdracht van de
informatie. Op het laatste moment moest
er weer ingevallen worden waardoor een
laatste check miste. We zullen proberen
dit te achterhalen en een juiste versie op
internet te zetten.
Website
Wim Kooij vindt dat er weinig mensen
het waarnemingenregister invullen; dat
is jammer.
Corrie Ammerlaan wil bijzondere meldingen niet op de website omdat er dan
een hausse aan waarnemers op af komt.
Bert Regensburg suggereert dat je de
waarneming dan globaal kunt aangeven.
Degene die dan geïnteresseerd is kan bellen met de waarnemer.
Stand van zaken nieuwbouw asiel
Aletta legt uit hoever de plannen van het
asiel zijn. Het oude ontwerp blijkt niet
geschikt voor de locatie die ons door de
gemeente is toegewezen. Er komt nu een
nieuw ontwerp dat voldoet aan de nieuwste eisen die nodig zijn voor de aanvraag
van de nieuwe vergunning. Tevens wordt
er een educatieve ruimte ontworpen.
Educatie is een van de voorwaarden die
de gemeente aan het nieuwe asiel heeft
gesteld. Ruud van der Waard begeleidt
het ontwikkelproces bij de architect. De
verwachting is dat het ontwerp in september klaar is. De eerste stap is een vergun-

ningaanvraag bij de gemeente. De bouw
zal moeten wachten totdat er voldoende
middelen bij elkaar zijn gehaald uit de
sponsorwerving. Dat zal in deze tijden
van recessie nog een hele toer worden.
Corrie Ammerlaan vraagt zich af of de
organisatie niet te groot wordt voor een
vrijwilligersorganisatie.
Loes Jalink vraagt of we geen stichting
van het asiel willen maken. De vereniging
mag niet lijden onder de risico van de financiële zaken van de asielbouw.
Aletta (secretaris) legt uit dat een aparte
stichting geen voordelen oplevert. Alleen
als we zelf flinke inkomsten genereren
kunnen we met een stichting gebruikmaken van de BTW-regeling. In dat geval
wordt het asiel een onderneming en valt
de ANBI-status weg. Op dit moment is de
exploitatie van het asiel en de vereniging
afhankelijk van de inkomsten van legaten en giften. Zolang we onder de ANBIregeling vallen hoeven we daarover geen
belasting te betalen. Zodra we een onderneming met inkomsten worden, moet
er 60% erfenisbelasting worden betaald.
Overigens verplicht de gemeente ons
min of meer tot nieuwbouw, dus zullen
we de wethouder gaan aanspreken voor
een bijdrage in de exploitatie. De vogelslachtoffers zijn immers meestal het gevolg van de burgers en de stedenbouw.
Het bestuur gaat informatie inwinnen bij
andere vogelasiels.
Wim Kooij deelt de zorg van de afhankelijkheid van de vereniging van de asielinkomsten. Aletta (secretaris) legt uit dat
het nu eenmaal realiteit is dat het asiel
door de burgers wordt gezien als uithangbord van de vereniging en dat daar de
meeste legaten binnenkomen. De meeste
notarissen adresseren het legaat aan het
asiel en dan moeten we later uitleggen dat

de vereniging de rechtspersoon is. Alleen
de notaris die het van te voren heeft uitgezocht stuurt het legaat naar het verenigingsadres.

Financieel verslag
Het programma van de drie financiele administraties is lastig te beheren.
Opnieuw is daarbij de hulp van Grad
Sissing (HOF) ingeroepen die uiteindelijk het jaaroverzicht heeft gemaakt.
Aandelen: De aandelen zijn in de loop
van de afgelopen 10 jaar niet in waarde
gestegen. Er zijn grote schommelingen
geweest in de AEX. Het rendement dat
met het dividend is binnengekomen is
weer uitgegeven aan beheerkosten.
André Smit vraagt wat het vermogen van
de vereniging is. Daar is nu geen inzicht
in omdat de balans mist. Marianne heeft
wegens privéomstandigheden helaas onvoldoende tijd gehad om de presentatie
voor te bereiden. In deze financiële uitleg mist daardoor de balans. Maar die is
wel door de Kascommissie gezien en akkoord bevonden.
Ton van Weerden vindt dat de balans
aanwezig moet zijn en vraagt om het
overzicht van bezittingen en schulden.
Steven de la Parra (Kascommissie) heeft
de balans bij zich en vraagt de ALV om
op zijn aanbeveling decharge te verlenen
aan het bestuur.
Jaap Zoet en André Smit vinden dat
het bestuur op incomplete cijfers geen
decharge kan krijgen. Bert Regensburg
vraagt om een meezending met De Wulp.
Steven raadt dat af omdat dit de kosten
voor De Wulp extra verhoogt.
De voorzitter vraagt om stemming voor
de decharge. De meerderheid van de aanwezigen gaat akkoord. De cijfers zullen
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worden nagezonden aan de geïnteresseerden.

Kascommissie
Steven de la Parra geeft namens de Kascommissie aan dat de boekhouding in
orde is, afgezien van een bedrag van 50,20
euro. Hij heeft de balans wel gezien. De
Kascommissie adviseert om het bestuur
decharge te verlenen.
De ALV gaat daarmee akkoord.
Verkiezing Kascommissie
André Smit wordt reservelid naast Loes
Jalink en Wim Kooij.
Steven wordt bedankt voor zijn diensten
en treedt af als Kascommissielid.
Verkiezing bestuur
Idde is aan het eind van zijn eerste termijn, maar heeft zich herkiesbaar gesteld.
Hij wordt bij acclamatie herkozen.
Veronica van Berkel presenteert zich als
nieuw bestuurslid. Zij werkt bij VROM
en heeft via Wim Kooij kennisgemaakt
met de HVB. Veronica heeft veel ervaring
in het besturen van verenigingen. De vergadering verwelkomt haar met applaus
achter de bestuurstafel.
Begroting 2010
De begroting is conform de voorstellen
van de verschillende commissies opgesteld. Aankomend jaar is er wat extra financiële ruimte vanwege verschillende
binnengekomen legaten. Desondanks
zorgen we ervoor dat het geld alleen besteed wordt aan hoogstnoodzakelijke
voorzieningen. De penningmeester wordt
bedankt voor het enorme werk van de financiële administratie.
Beleidsresultaten 2009
Het jaar 2009 was het eerste jaar van het
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Beleidsadviesrapport. Er stonden 8 projecten op de rol waarvan er al veel zijn
afgerond. De professionalisering van het
asiel is gelukt evenals het werven van het
beschermheerschap door de burgemeester. Het kwartaalblad De Wulp voldoet
inmiddels aan een gevarieerd aanbod
aan artikelen en groeit naar een grotere
omvang. Beheerplan Vogelrustgebieden
is opgestart en de overleggen met de andere groene verenigingen in het Groen
Platform vindt regelmatig plaats. Project
Jaarlijkse vogelsoort is doorgeschoven
naar 2010 evenals het comité van aanbeveling voor de fondswerving van het
asiel. Tijdens het Haags Vogel Festival
hebben we veel leden en donateurs bij
de vereniging betrokken. We mogen dus
stellen dat de doelstelling van het projectjaar 2009 met een dikke voldoende is
gehaald.

Toekomstplannen
Voor 2010 staan er maar liefst 13 projecten op de lijst. Vijf daarvan zijn een voortzetting van het afgelopen jaar, maar het
beleidsrapport geeft ook acht nieuw op
te starten projecten. Het zijn vooral projecten om het ledental van de vereniging
te verbreden en uit te breiden. De opstart
van een jeugdcommissie, PR-plan, vernieuwing folders, leden bij activiteiten
betrekken e.a. De plannen zijn ambitieus
en het bestuur hoopt dat ook de leden
warm zullen lopen om hieraan enthousiast mee te doen.
Rondvraag
Geen
De voorzitter sluit de vergadering om
10.00 uur en dankt alle aanwezigen voor
hun betrokkenheid. Na de pauze geeft
Tom Loorij een lezing over de huismus.

Ledenadministratie 2010
Dankzij de inzet van Marianne Hoeing en
Rogier Mos is het computerprogramma
van de ledenadministratie aanzienlijk
verbeterd. Het werken met het programma is hierdoor een stuk prettiger
geworden.
Het overzetten naar een nieuw jaar is nu
een kwestie van een paar muisklikken.
Er moeten nog enkele kleine aanpassingen worden gedaan. Helaas is dit jaar het
aantal leden weer gedaald.
Stand van zaken per 31-12-2010
Aspirant-leden
5
Gewone leden
960
Familieleden
13
Lid voor het leven
36
Totaal
1014

Overzicht ledenbestand afgelopen jaren
Jaar
Volwassenen
Jeugdleden
1997
1435
18
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
Ingrid Megens

Milieucommissie (MIC)
Zoals gewoonlijk leverde het vroege voorjaar weer problemen op met de Flora- en
faunawet. Veel was het niet, maar een
aantal gevallen vroeg toch wel wat meer
tijd.

Parnassia
Op het terrein van Parnassia aan de
Monsterseweg moesten voor de herbouw
van een paviljoen 467 bomen worden
gekapt. Op zich was dit geen probleem
omdat AVN en HVB betrokken waren bij
het voortraject. Toen de groenbeheerder
van Parnassia echter eendennesten ging
weghalen, ben ik toch maar even polshoogte gaan nemen en ontdekte stapels

gevelde bomen en een oude opslag van
snoeimateriaal met boomwortelstronken. Ideale broedplek voor allerlei bosvogels. Ruud van der Waard deed twee
noodtellingen en wij adviseerden de uitvoerder deze locatie met rust te laten in
verband met het gevorderde broedseizoen. Tweemaal ging dit fout en moest
Ruud weer ingrijpen. Op verzoek van de
uitvoerder en groenbeheerder is er een
voorlichtingsbijeenkomst om herhaling
te voorkomen.

Meeuwen
Zoals in het vorige jaarverslag al werd
gemeld, leverde het raadsbesluit om
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de meeuwen te gaan bestrijden voor de
HVB en de Haagse Dierenbescherming
voldoende motivatie om bezwaar in te
dienen bij het ministerie van LNV dat de
vergunning had verstrekt.
De bestrijding zou bestaan uit het wisselen van eieren voor nepeieren op plekken waar bewoners hadden geklaagd
over overlast. Na een hoorzitting, waarbij wij onze argumenten kwijt konden,
bleef LNV op het standpunt staan dat er
sprake was van artikel 65: “in delen van
het land veelvuldig belangrijke schade
aanrichten”.
Hiermee werd een aantal andere wetsartikelen ter bescherming van de meeuw
genegeerd. We vinden dat de minister
daarmee op de stoel van de rechter gaat
zitten. Deze beslissing leidde ertoe dat
de meeuwen in de stad als ongedierte
worden beschouwd en dat naast de gemeente ook veel particulieren het heft in
eigen hand nemen en op meeuwenjacht
gaan. Dat beperkt zich niet tot het omwisselen van eieren. De zilver- en kleine
mantelmeeuwen worden geschoten, vergiftigd en de nek omgedraaid. Mede door
deze uitwassen is de HVB een rechtszaak
begonnen tegen het ministerie van LNV
om het besluit en de ontheffing om de
nesten uit te halen aan te vechten.

Foto: Rogier Mos
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We vinden dat de overheid het goede
voorbeeld moet geven aan de bevolking.
Bestrijding van meeuwenoverlast kan
ook op een meeuwvriendelijke manier
door het nestelen onmogelijk te maken.

Lentevreugd
Op het voormalige volkstuinterrein
Lentevreugd aan de Erasmusweg moest
Ruud van der Waard tweemaal ingrijpen omdat tijdens het broedseizoen de
begroeiing met groot materieel werd uitgerukt. De tweede keer hebben we het
milieuteam van politie Haaglanden erop
afgestuurd.
Ooievaars
Uit Mariahoeve kwam een melding
dat er mensen op het dak werkten in
de buurt van het ooievaarsnest aan de
Smaragdhorst. Op het dak werd een dood
jong aangetroffen. Het was niet te bewijzen dat dit was gebeurd als gevolg van
de verstoring. De VVE-beheerder heeft
een brief gekregen over de consequenties
van het betreden van het dak tijdens de
broedperiode van de ooievaar.
Leidschendam/Voorburg
Op maandag 5 juli hadden ondergetekende en Ton Haase een overleg met
wethouder Van Ostaijen en beleidsambtenaar Priem (groenbeheer). Onderwerp
van gesprek was de veelvuldige klachten
over boomkap in het vogelbroedseizoen.
Afgesproken werd informatie uit te wisselen en te overleggen bij eventuele ongepaste ingrepen.

Frederik Hoogerhoud

Verenigingsblad De Wulp

De Wulp
41e jaargang nr. 1 - februari 2010

De Wulp
41e jaargang nr. 2 - mei 2010

De Wulp verscheen in 2010 weer vier
keer. Met dank aan iedereen die ons van
kopij voorziet, groeide de editie uit van
28 naar 32 pagina’s. Op verzoek namen
we ook meer en een groter formaat vogelfoto’s op. Verder verscheen de aangekondigde Vogelpuzzel van Tom Loorij.
De eerste versies leverden slechts enkele
reacties op, maar inmiddels is de puzzel
‘ingeburgerd’ en zijn er steeds meer leden
die meedingen naar de boekenbon.
Ook ‘ingeburgerd’ is André Leegwater,
die het verzorgen van de rubriek Veldwaarnemingen heeft overgenomen van
de naar Afrika verhuisde Wouter Plomp.
De redactie streeft ernaar van iedere bijzondere waarneming ook een foto te bemachtigen.
Voor de cover van De Wulp is voor het
eerst in 2010 een fotowedstrijd uitgeschreven. Ook in 2011 zullen de covers
door verschillende fotografen worden
verzorgd, inclusief onze professionele
huisfotograaf Boudewijn Schreiner.
De positieve reacties op ons verenigingsblad maken dat wij de oplage zullen ver-

hogen van 1.300 naar 1.400 exemplaren.
Eén van de redenen is dat De Wulp een
belangrijk publiciteitsmiddel is. Door
ons blad aan openbare bibliotheken,
gemeenten, winkels e.d. in de regio beschikbaar te stellen, maken we mensen
attent op het bestaan van onze vereniging. Daarnaast verstrekken wij De Wulp
aan belangstellenden bij de PR-kraam,
op georganiseerde vogelavonden (o.a.
Zeiss/Nico de Haan), excursies en lezingen. Tevens zijn er exemplaren voor de
vrijwilligers en bezoekers van Vogelasiel
De Wulp. Wij vertrouwen erop dat dit
beleid ons in de toekomst meer leden zal
gaan opleveren. In ieder geval staat vast
dat het een mooie promotie is voor onze
vereniging en ons werk.
In vogelvlucht een terugblik op het
nieuws van 2010:
 Inhoudelijke informatie over de ooievaarspopulatie in en rond Den Haag,
inclusief verslag van broedsels en speciaal georganiseerde excursies in Den
Haag (Marlot) en Voorburg (Molen de
Vlieger).
 Flora- en faunawet in de praktijk met
een toelichting over o.m. meeuwen-

De Wulp
41e jaargang nr. 3 - augustus 2010

De Wulp
41e jaargang nr. 4 - november 2010
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(overlast) in de binnenstad en een reactie op de golfbaandreiging in de Duivenvoordse polder.
Feestelijkheden zoals de heropening van
de (eerder door brand verwoeste) kijkhut bij Vogelplas Starrevaart en de uitreiking van de Stadsspeld aan Yvonne
Peersman (vrijwilligster Vogelasiel De
Wulp).
Herinneringen aan belangrijke vrijwilligers en (ere)leden die ons dit jaar
ontvielen: mevrouw De Groot (vroegere vogelopvang Den Haag) en Joop
Weerdesteijn (Vogelasiel De Wulp en
echtgenoot van asielbeheerder Lily).

De redactie bedankt de commissies en

actieve leden voor alle kopij, foto’s, tips
en suggesties, die wij blijven verwelkomen. Een speciaal woord van dank voor
vraagbaak Aletta de Ruiter, vormgeefster Germaine Pasmans, correctrice Loes
Loorij en onze adverteerders.
Hiermee roepen wij alle leden op De
Wulp na het lezen niet weg te gooien,
maar deze door te geven aan bijvoorbeeld familie, buren, collega’s, buurthuis, sportclub, wachtkamer van (tand)
arts, fysiotherapeut, ziekenhuis, e.d. We
zijn trots op onze vereniging, dus ‘zegt
het voort’!
Caroline Walta

Commissie Excursies en Lezingen (CEL)
Dit jaar is de CEL uitgebreid met een
nieuw lid, Muriel Kommer. Zij heeft de
functie van het coördineren van excursies overgenomen van Nicolette Rab. De
leden van de commissie zijn dit jaar vijf
keer bijeengekomen.

Excursies
Ook dit jaar was er veel belangstelling
voor de dag(deel) excursies. Er zijn 37
dag(deel)excursies geweest. Er waren 27
excursies in de provincie Zuid-Holland,
de andere waren in Zeeland, NoordHolland, Gelderland, Noord-Brabant en
Utrecht.
In de maand april werden de vroege vogelwandelingen in het Westduinpark
gehouden. Deze excursies werden goed
bezocht en veel Hagenaars genoten van
de vogelzang in het voorjaar. Ook werd
deelgenomen aan de trekvogeldag in
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oktober en er is een excursie natuurfotografie georganiseerd. Er waren gemiddeld 15 deelnemers per excursie.
In vrijwel alle gebieden werden bijzondere waarnemingen gedaan.
Om een indruk te krijgen:
- een zeearend tijdens de vaartocht op
het Haringvliet van Staatsbosbeheer in
januari,
- een slechtvalk, blauwe kiekendief en
geelpootmeeuw bij Noordwijk in januari,
- een ijseend en patrijzen in januari in
Zeeland,
- een appelvink en raven bij ’s Graveland
in maart,
- kraanvogels en een boomleeuwerik bij
Apeldoorn [Loenermark] in april,
- een dwergmeeuw en bosruiter bij de
Groene Jonker in april,

Foto: Caroline Walta

- een steltkluut, blauwborst en dwergstern op Tiengemeten in mei,
- een spotvogel en bosrietzanger bij
Berkenwoude in mei,
- kolonies purperreigers en zwarte sterns
in de Zouweboezem in juni,
- een grauwe vliegenvanger tijdens de
fietstocht vanuit Gouda,
- visarenden bij de Hellegatsplaten in
september,
- sperwers op trek tijdens de trekvogeldag in oktober,
- roerdompen in Zuid-Holland in december.
Dit jaar zijn er geen meerdaagse excursies geweest. Nicolette Rab, die meestal
de organisatie van de meerdaagse excursies voor haar rekening nam, was door
familieomstandigheden niet in de gelegenheid dit te doen. De 55-plus reis, een
midweek naar Texel in april, ging helaas
niet door vanwege onvoldoende aanmeldingen.

Lezingen
Dit jaar werden weer zes interessante en
goed bezochte lezingen gehouden in het
Benoordenhuis,
- in januari hield Frits Franssen een lezing
over vogeltrek en vogelgriep,
- Eduard Opperman hield in februari een
lezing over tropische vogels van Costa
Rica, een boeiend verslag van zijn reis,
met ook veel aandacht voor kolibries,
- in maart hield Tom Loorij een lezing
over zijn vogelreis naar India. Ook de
tijgers kwamen aan bod,
- in september bracht Rob ter Ellen verslag uit met foto’s van een vogelreis naar
Oman,
- in oktober hield Peter de Barse een enthousiaste lezing : Trek van de kraanvogels,
- in november liet Vincent van der Spek
foto’s zien van vogels die hij op zijn reis
naar Madeira had gefotografeerd. Ook
sprak hij over het ringen van vogels en
wat daarbij komt kijken.
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gels kijken stond centraal. De avond werd
door ongeveer 130 mensen bezocht.

Foto: Muriel Kommer

Naast de zes bovengenoemde lezingen
werd in november, samen met Zeiss optiek en Nico de Haan, een drukbezochte
avond georganiseerd. De presentatie was
in handen van Nico de Haan. Hij presenteerde ook een quiz, waarbij een mooie
kijker te winnen was en hij liet een video
over roofvogels zien. Het genieten van vo-

Cursussen
Eduard Opperman heeft dit jaar weer
twee boeiende, drukbezochte vogelcursussen gegeven.
In het voorjaar was er een cursus ‘vogelherkenning’ en in september een cursus
‘vogeltrek’.
Elke cursus bestond uit drie cursusavonden en werd afgesloten met een ochtendexcursie, zodat men in de praktijk kon beluisteren en bekijken wat er was geleerd.
Deze cursussen blijken steeds in een behoefte te voorzien en zullen dan ook op
het CEL-programma blijven staan.
Renée L. Lankhorst

Lezingen extern
De Haagse Vogelbescherming (HVB) kreeg van Henk Blok (HVB-lid) het verzoek een
lezing over vogels te houden voor de club van gepensioneerden van het ministerie
van Onderwijs. Tom Loorij verklaarde zich bereid deze lezing te verzorgen. Die vond
plaats op 17 november. Voor de pauze werd een presentatie gegevens over de vogels
in de Haagse regio van ca. 45 minuten, grotendeels gelijk aan de presentatie op de
Voorburgse Vogelavond. Na de pauze werd een verhaal verteld over de geschiedenis
van de Haagse ooievaar; in het bijzonder de huidige nesten passeerden de revue. De
nadruk werd gelegd op de activiteiten die de HVB ontwikkelt en de successtory van
het ooievaarsnest in Voorburg. Aanwezig waren ca. 45 personen. De reacties uit de
zaal waren zeer positief. Er werden enkele Avifauna’s verkocht en informatiemateriaal
meegenomen.
Op 7 december hield Tom Loorij een soortgelijke lezing voor een ouderensociëteit in
Rijswijk. Deze lezing was een uitvloeisel van de Voorburgse Vogelavond, waar een van
de organisatoren uit Rijswijk aanwezig was. Ondanks het slechte weer waren ook hier
ca. 40 personen aanwezig. De inhoud van het programma was grotendeels gelijk aan
bovengenoemde lezing, zij het dat de inhoud iets meer was toegespitst op de situatie
in Rijswijk. Ook hier waren louter positieve reacties, verkoop Avifauna’s en meenemen
informatiefolders.
Hoewel dergelijke lezingen niet direct nieuwe leden opleveren, wordt de naamsbekendheid van de HVB zeker vergroot. Bovendien zijn deze lezingen nuttig om ervaring
op te doen met het draaiboek voor lezingen dat is opgesteld naar aanleiding van de
Voorburgse vogelavond.
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Commissie Publiciteit
De commissie is dit jaar viermaal bij elkaar geweest, waarbij er regelmatig vertegenwoordigers van de commissies Veldwerk, Redactie en vogelasiel De Wulp
aanwezig zijn geweest.
Nestkastenproject
In vervolg op het nestkastenproject
van vorig jaar hebben we ruim 100 leerlingen van basisschoolgroepen 7 en 8
onder schooltijd nestkasten laten timmeren. Ik werd hierbij geholpen door
Marko Fehres, die vorig jaar ook had
meegedaan en door Mieke Dijkman en
Lodewijk van der Kolk.
Bij de drie keer dat we ruim 40 kinderen in de naschoolse opvang aan de
Gouwestraat nestkasten hebben laten
timmeren heeft asielvrijwilligster Gwen
Troost geholpen.
Lezing en speurtocht
Op 22 maart hebben Hetty Mos en ondergetekende een lezing over de vogels
van vogelrustgebied Ockenburgh, verzorgd voor leden van de wijkvereniging
Ockenrode. Jammer genoeg liep de
power point niet goed en kregen we geen
vogelgeluiden te horen. Men was echter
zeer geïnteresseerd in het verhaal over de
vogels, die er voorkomen en in de folders
van de HVB. Afgesproken is om later in
het jaar nog een excursie te houden.
Op 24 april organiseerde de Fergusonscoutinggroep de tweede speurtocht
voor scouts en andere wandelaars. Dat
leverde veel bezoekers voor het asiel op
en een mooi geldbedrag als donatie.
In Kijkduin stonden we met een informatiekraam bij de overige kramen van
de organisatie.

PR-kraam
De PR-kraam heeft dit afgelopen jaar
bij diverse evenementen gestaan. Over
het algemeen samen met de Egelopvang.
Traditioneel openen we het PR-jaar op 30
april tijdens de Geraniummarkt op het Lange
Voorhout. Verder waren we aanwezig bij
de volgende evenementen:
Op 23 mei met stralend weer bij de duinwandeling van het Haags Milieu Centrum, op
30 mei hebben we tijdens de Dag van het park
in het Zuiderpark tussen stortbuien en
een mager zonnetje toch nog veel mensen langs de kraam gehad. In de aparte
knutselkraam heeft een aantal kinderen
vogels gekleid en kleurplaten gekleurd.
Gelukkig hadden we een stevig dekzeil
gespannen, maar we moesten nat opruimen. Ruud van der Waard heeft nog een
excursie verzorgd in de Eendenkooi.
Op zondag 13 juni stonden we in het Haagse
Bos met twee grote kramen en konden we
alle meegebrachte spullen van egelopvang en vogelbescherming uitstallen. Na
een trage start was er veel animo voor de
knutselkraam: egels kleien, uilenballen
pluizen en vingervogels maken. Maar ook
voor de kleurplaten en het electrospel issals altijd veel interesse. Zelfs van volwassenen.
Op 19 juni excursie ooievaarsnest Marlot tijdens slecht weer. Hier kwamen ongeveer
10 mensen op af. Hetty en Loes hebben de
informatie verzorgd.
De week erna op 26 juni was het wel mooi
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weer bij de excursie naar het Voorburgse ooievaarsnest bij de molen De Vlieger. Grote
belangstelling en de meegebrachte telescopen van Caroline, Muriel en de
Vereniging zijn veelvuldig gebruikt. Het
heeft enkele nieuwe leden opgeleverd.
Zondag 11 juli was er in het Westbroekpark
dit jaar een grootser opgezette happening n.a.v. de 50e uitreiking van de
Gouden Roos. We stonden tijdens deze
English country fair in een tent samen
met de Egelopvang en de AVN. Aparte
sfeer, veel bezoekers, weinig kinderen,
maar verschillende nieuwe leden. De
mensen kwamen duidelijk speciaal voor
de rozen.
Voor zondag 15 augustus was er bij het asiel
een vraag binnengekomen van een dame die
haar 70e verjaardag vierde in de Druivenkas
in Monster en alle familie en vrienden
om een bijdrage voor het asiel had gevraagd. Het leek haar leuk om er ook een
kraam van het asiel/HVB bij te hebben.
Dus trok ik er heen met folders, een paar
dingen voor de verkoop en kleur- en
knutselplaten. Van de volwassenen, die
merendeels van buiten Den Haag kwamen, was er weinig interesse voor onze
folders en fotopresentatie. De kinderen
waren daarentegen zeer geïnteresseerd in
de kleurplaten en de handvogels en zijn
er de halve middag zoet mee geweest. Zij
mochten tot slot van oma allemaal een
cadeautje uitzoeken van de verkoopartikelen. De opbrengst van het cadeaugeld
was een leuke gift voor het asiel.
Op zaterdag 25 september was er een vraag
van een bewonersgroep in Leidschenveen
die een burendag hielden met als thema:
vogelvriendelijke tuinen. Er kwam een
tiental gezinnen naar het zaaltje in de
kinderboerderij. Ik heb daar de folders
van de vogelbescherming en de egelop-
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vang neergelegd, wat foto’s opgehangen
en de kinderen laten kleuren en kleien.
Hierbij hielp een van de moeders mee en
de meeste ouders bleven bij hun kind.
Rond half 11 was er een praatje met dia’s
over stenen tuinen en het verschil met
groene tuinen en het belang van meer
groen in de tuin als je ook vogels en andere dieren wil aantrekken.
Zondag 26 september: Natuurfeestdag in
Meijendel. Hier hadden we weer twee
combinatiekramen: een met info en verkoop, waarvoor veel belangstelling was.
In de andere kraam konden de kinderen
knutselen. Hierbij is alle klei opgemaakt
aan egels en fantasievogels. Van een dennenappel met pindakaas en zaadjes een
voerbol maken, trok ook veel belangstelling.

Foto: Muriel Kommer

Onverwacht kwam er 5 oktober een vraag
van het politiebureau Scheveningen of we zaterdag 9 oktober met een kraam op hun
jaarlijkse open dag konden staan. Dus
op naar Scheveningen in afwachting van
wat er komen zou. We kregen twee grote
tafels in de kantine, waar we naast een
kraam van Dunea stonden met twee boswachters en tegenover het handhavingsteam van de politie. Naast ons een grote
knutseltafel van de politie. Er kwamen
veel ouders met kinderen, maar tot onze

verbazing kenden de meesten de egelopvang en de Haagse vogelbescherming en
zelfs vogelasiel De Wulp niet. We hebben
veel folders kunnen uitdelen met de informatie van de open dagen.
Op 9 november organiseerde de HVB in samenwerking met Zeiss een vogellezing van
Nico de Haan in de Bergkerk. Hiervoor
heeft Jaap Zoet zich vooral ingespannen.
Hier kwamen ongeveer 130 belangstellenden op af. Wij stonden met uitgebreide
informatie over de vereniging en Caroline
had voor extra Wulpen gezorgd, die met
een aanmeldingsformulier op alle stoelen
waren gelegd.
Het Natuur- en techniekspektakel van de
Haagse natuurverkenners vond op zondag 28 november plaats in het atrium van de
Haagse hogeschool. Vanaf 12.00 uur konden
de kinderen bij ons platen kleuren, egelkaarten maken, handvogels knutselen,
kleivogels of andere dieren maken, uilenballen pluizen of vogelvoer maken van
een dennenappel met pindakaas en zaad.
Nieuw was dit jaar een parcours met hindernissen dat de kinderen op hun buik
op een plankje met wieltjes moesten afleggen. Op het ene plankje was een egel
geschilderd, op het andere een vogel.
Oorspronkelijk wilden we twee parkoersen naast elkaar maken, maar dat bleek
niet mogelijk, zodat er op tijd werd gereden. De moeilijkste onderdelen: een
grote wipplank en een plateau met op- en
afrit waren samen met de pylons door de
firma Welzorg ter beschikking gesteld.
De poortjes en plankjes waren eigen
maaksel. In de loop van de dag hebben
veel kinderen het geprobeerd. Sommigen
alleen voor de lol, de meesten ook op tijd
en enkele fanatiekelingen hebben het
meerdere keren gedaan in een poging
het record te breken. Uiteindelijk bleek

Foto: PR

Sjoerd Overstegen de snelste, hij legde
het parcours af in 20,8 sec. Hij kreeg aan
het eind van de middag zijn prijs van
Frederik Hoogerhoud (zie foto).
Gelukkig waren er dit jaar een paar mensen: Frederik Hoogerhoud, Gwen Troost
en Muriel Kommer die in de kraam wilden helpen, zodat er meer info kon worden verstrekt en kinderen hebben kunnen
timmeren en knutselen. Bij elkaar waren
het 13 kraamdagen die over het algemeen
succesvol zijn verlopen.

Winkel
Op elke eerste zondag van de maand is
er in het asiel open middag, waar Riet als
vanouds met de winkel stond om spulletjes te verkopen die een relatie hebben
met vogels. De aanwezigheid is belangrijk, maar de omzet beperkt.
Folders
In 2010 is er een begin gemaakt met de
vernieuwing van de kleine folder. Aletta
de Ruiter heeft de vormgeving gedaan.
Op dit moment zijn er nieuwe folders
gemaakt voor vogelasiel De Wulp en de
gierzwaluwen.
Loes Jalink
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Vogelasiel De Wulp
Het jaar begon met sneeuw en ijs en
eindigde hier ook mee. Vanuit het asiel
werd het wintervoer naar diverse locaties
gebracht. Vele vrijwilligers gingen op
pad om de watervogels te voeren.
Ook vele inwoners van Den Haag en omstreken deden ieder op hun eigen wijze
iets voor de hongerige vogels. Door dat
bijvoeren kwamen er gelukkig ook minder vogels binnen.
De winter is er natuurlijk ook om te selecteren, want alleen de sterke exemplaren overleven. Soms met een beetje hulp,
maar de meeste hebben ons niet eens
nodig.
Knobbelzwanen en dan met name de
jongen die hun eerste winter doormaken
komen vaak in de problemen. Volwassen
exemplaren lopen doelloos rond op zoek
naar een wak en worden dan door de dierenambulance bij ons binnen gebracht.
Na een dagje bijkomen in het asiel gaan
ze naar de Nieuwe Waterweg om daar te
wachten op betere tijden.
Houtsnippen waarvan je denkt, ‘die redden het in de sneeuw niet’, komen goed
doorvoed binnen. Ook zij gaan zo snel
mogelijk weer de vrijheid tegemoet. Het
zijn erg moeilijke vogels, willen niet eten
in gevangenschap, dus je moet ze buiten een kans geven. Twee roerdompen
worden, na te zijn aangesterkt, geringd
en voorzien van een satellietzender, weer
vrijgelaten. Later in het jaar krijgen we
te horen dat er een in West-Afrika is gesignaleerd.

Ongemerkt het voorjaar in
De eerste jonge duiven, heggenmusjes,
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Foto: Vogelasiel De Wulp

Roerdomp
Foto: John van der Graaf

Heggenmusjonkies

jonge bosuilen en jonge eendjes luiden
ongemerkt het voorjaar in. Voor de vrijwilligers en vaste medewerkers breekt
weer een drukke periode aan.
Dierenambulances rijden af en aan,
maar ook particulieren weten goed de
weg naar het asiel te vinden. Oorzaak
van veel vogelleed is traditioneel te vinden in loslopende katten, snoeiwerkzaamheden tijdens het broedseizoen en
het verkeer.
Ieder uur de hongerige snavels vullen.
Ze lijken nooit genoeg te hebben. Het is
altijd dankbaar werk, want het overgrote
deel van alle binnengebrachte jonge vo-

gels gaat ook weer de vrijheid in. Hele
nesten met merels, zanglijsters, kool- en
pimpelmeesjes, roodborstjes en witte
kwikstaarten.
Bijzonder was het grootbrengen van een
klein boomklevertje en boerenzwaluwtjes.
De gaaien, kauwen en kraaien komen in
korte tijd massaal binnen en maken een
hels lawaai.
In juli vallen, ondanks het eieren wisselen van de gemeente, toch vele meeuwenpullen van het dak. Dit is ook de
tijd voor de jonge gierzwaluwen. Er zijn
gelukkig nog heel wat mensen die nog
genieten van deze vogels.
Dit voorjaar veel zwanenkuikens. Je
vraagt je wel eens af, ‘kunnen wij men-

sen dan nergens vanaf blijven?’ De asielmedewerkers zijn de gemeente (stadsdeel
Loosduinen) dan ook weer dankbaar
dat we met hun toestemming een plas
in Madestein mochten afzetten voor de
zwanenpubers.
Helaas waren het er zoveel, dat het kroos
op was voordat ze de leeftijd hadden
om op eigen kracht de plas te verlaten.
Weken hebben vrijwilligers daarom iedere dag kroos moeten scheppen uit andere sloten om ze bij te voeren.
Met het botulisme valt het gelukkig mee.
Helaas komen toch de meeste vogels weer
uit de Vinexlocaties, Moerwijk, Waldeck
(veel zwanen), Mariahoeve en delen van
Westland. Gelukkig zijn een groot deel
hiervan te redden.
Op 29 juli kregen wij het vreselijke bericht
dat Joop Weerdesteijn, onze penningmeester,
was overleden. Hij heeft ruim dertien jaar met
grote toewijding de financiën van het asiel beheerd.

Foto:Vogelasiel De Wulp

Boerenzwaluw

Foto:Vogelasiel De Wulp

Jonge meeuwen

Het najaar is weer tijd om reparaties uit
te voeren. Binnenbassins worden winterklaar gemaakt, buitenvolières goed omgespit. Er komen minder vogels binnen,
maar nog wel veel raamslachtoffers.
Met name de zanglijsters en houtsnippen zijn de dupe. Een ijsvogel krijgt na
een paar uur rust weer zijn vrijheid.
We houden precies bij wat er binnenkomt
en ook weer uitgaat. Geïnteresseerden
kunnen, tijdens openingsuren of de
open middagen, altijd een overzicht afhalen bij het asiel .

In 2010 weer veel leuke dingen gedaan
Er is een feest georganiseerd voor Yvonne
Peersman, die na 25 jaar tomeloze inzet
in het zonnetje is gezet. Als verrassing
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Foto:Vogelasiel De Wulp

Stadsspeld voor Yvonne Peersman

kreeg zij uit handen van de wethouder
de stadsspeld uitgereikt.
Het asiel heeft zijn eigen website www.
vogelasieldewulp.nl die iedere maand weer
wordt vernieuwd. Voor de vrijwilligers is
er een digitale nieuwsbrief gemaakt.
We zijn volop bezig met de voorbereidingen van de kwaliteitsprotocollen die
nodig zijn voor de vergunningaanvraag
die in 2012 moet ingaan.
Het asiel was ten behoeve van de natuurwandeltocht van de Ferguson scoutinggroep extra geopend en trok veel belangstelling. Na afloop kregen we een cheque
overhandigd.
In mei zijn er weer ambtenaren van het

ministerie van Defensie geweest om te
klussen en te helpen met hand- en spandiensten.
Er kwamen geregeld aanvragen voor
rondleidingen van schoolklassen, verenigingen, naschoolse opvang en particulieren die geld hadden ingezameld voor het
asiel.
Wij zijn ook dit jaar weer blij met de hulp
van onze vaste dierenartsen; Van Toor,
Woudstra, How en Breuk. Hun advies
zorgt voor een goede vogelverzorging.
De dierenambulance’s Den Haag e.o., De
Wijs en Zoetermeer zijn we weer dankbaar
voor het ophalen van gewonde vogels.
Voor de egelopvang hebben we vele tientallen egels opgevangen die soms direct,
maar meestal na een nachtje slapen werden opgehaald.
Voor het eerst in jaren hebben we tijdelijk zorg kunnen dragen voor een hulpbehoevende eekhoorn, die vervolgens
snel naar de eekhoornopvang is toegegaan.
Een aantal opgevangen vleermuizen werden meestal dezelfde avond weer vrijgelaten.

PR-momenten voor het asiel
Ruud van der Waard heeft diverse keren een PR-actie voor radio en tv uitgevoerd.
Datum
Half januari
23 en 25 maart
6 augustus
4 oktober
28 oktober
29 oktober
11 november
20 december

Media
TV-West
Noodtelling t.b.v. illegale kap
Radio West online
Radio West online
AD-Haagse Courant
Radio Den Haag FM
AD-Haagse Courant
Radio West online

Onderwerp
Watervogel Haagse regio
Parnassia
Telefonisch interview Botulisme
Live-interview Vogeltrek
Najaarstrek en risico’s
Najaarstrek en risico’s
Vogelsterfte in rivierenbuurt
Help de vogels de winter door

Ook Frederik Hoogerhoud heeft diverse keren opgetreden voor Radio en TV-West.
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Commissie Veldwerk
De commissie Veldwerk bestaat uit zes
personen. Boudewijn Schreiner is coördinator van de commissie en is tevens beheerder van de vogelrustgebieden ‘Gravin
van Bylandt’ en ‘Henk van Dongen’.
Daarnaast neemt Boudewijn regelmatig deel aan het regulier overleg met de
Dienst Stadsbeheer.
Dick Pescott is verantwoordelijk voor
de begroting van de commissie, houdt
zich bezig met het Project Bescherming
Bijzondere Soorten (PBBS) en ondersteunt de commissie waar dat nodig is.
Peter Waenink draagt de verantwoording
voor de levering van de beplanting van
de vogelrustgebieden, de nestkasten, de
organisatie van de vogelwachterswerkdagen en het onderhouden en bestellen van
het gereedschap. Peter beheert ook vogelrustgebied ‘Den Burgh’.
Ruud van der Waard begeleidt aspirantvogelwachters na het doorlopen van de
vogelwachterscursus. Tevens coördineert
en verzamelt hij de inventarisatiegegevens
van de vogelwachters. Ruud beheert ook
nog de ‘Eendenkooi’ in het Zuiderpark
en verzorgt rondleidingen aldaar.
Jaap Zoet heeft dit jaar de leiding van de
vogelwachterscursus op zich genomen.
Hij verzorgt de vogelwachterspassen en
ondersteunt de commissie Veldwerk waar
dat nodig is.
Nastja Duijsters verzorgt de catering voor
de vogelwachterscursus en ook op de
vogelwachterswerkdagen en houdt tijdens de werkdagen de ARBO-regels in
de gaten. Zij is contactpersoon tussen
Landschapsbeheer Zuid-Holland en commissie Veldwerk. Tijdens de veldwerkvergaderingen notuleert zij en stuurt

voorafgaande aan de vergaderingen de
agenda rond.
Er zijn dit jaar vijf commissievergaderingen gehouden.

Wintervoedering
Na een periode van dooi is het begin 2010
flink gaan vriezen zodat er wederom
met een wintervoederactie is begonnen.
Vanwege het kwakkelweer is de wintervoedering niet al te lang doorgezet. Aan
het eind van het jaar viel de vorst alweer
vroeg in. De organisatie van de wintervoedering is toen overgenomen door medewerkers van het asiel.
Vogelrustgebieden
Alle zestien vogelrustgebieden hebben
een beheerder. In de herfst en het winterseizoen vinden meestal vijf werkdagen
plaats. Tijdens de werkdagen wordt er
veel werk verricht. Dit is tevens een gezellig samenzijn. Soep en koffie zijn een onmisbare factor tijdens het hele gebeuren.
Boudewijn heeft naar aanleiding van een
onderzoeksrapport van Vogelbescherming Nederland een voederadvies voor
de vogelrustgebieden geschreven.

Foto: Boudewijn Schreiner

Erwtensoep smaakte goed op de werkdag in het A.v.d.
Laan Vogelrustgebied.
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Commissie Veldwerk mag gebruikmaken van een gebouwtje van Dienst Stadsbeheer nabij het vogelrustgebied ‘dr.
Abraham Schierbeektuin’ aan de Laan
van Poot. In 2010 is deze ruimte totaal
gerenoveerd.

Foto: Boudewijn Schreiner

Tijdens het jaarlijkse vogelwachtersuitje werd er een bezoek gebracht aan de nieuwe vogelkijkhut “Adolfsgat”
aan de Ventjagersplaten.

landschap ook zeer de moeite waard.
Kortom: een geslaagde dag!
Foto: Boudewijn Schreiner

De veldwerkruimte krijgt een opknapbeurt.

Vogelwachters en telgebieden
Het aantal vogelwachters bestond dit
jaar uit 56 personen. Dit jaar is er weer
een vogelwachterscursus gehouden. Er
waren 17 aanmeldingen waarvan uiteindelijk 11 cursisten zijn doorgegaan als
aspirant-vogelwachter.
Eind oktober heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor de aspirant-vogelwachters in het milieuservicepunt Zuiderpark.
Ook dit jaar ontbrak het ‘dagje uit’ voor
de vogelwachters niet. Boudewijn nam
dit keer de organisatie op zich.
De tocht ging naar de Zeeuwse en ZuidHollandse eilanden. Daar zijn een aantal
vogelkijkhutten en vogelkijkpunten bezocht. Tussendoor was er ook nog tijd
voor koffie en een lunch in Zierikzee.
Ondanks het koude weer en een frisse
wind had iedereen het prima naar de
zin. Behalve het vogels kijken was het
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Nestkasten en beplanting
Hetty Mos heeft weer een flink aantal
nestkasten vervaardigd, verkocht en uitgedeeld aan de vogelrustgebieden.
14 koolmeeskasten, 6 pimpelmeeskasten,
1 mussenflat, 1 mussenstraat, 1 gierzwaluwkast, 1 vleermuiskast, 1 spreeuwenkast, 1 spechtenkast
Aan de andere groengebieden is geleverd:
Heimanshof: 2 pimpelmeeskasten, 2 koolmeeskasten, 1 boomkleverkast
Haagse Bos: 8 koolmees- en 7 pimpelmeeskasten
Heempark ‘H.J. Bos’: 2 mezenkasten

Diversen
Het jaarlijkse etentje voor de leden van
de commissie vond dit jaar plaats in een
sfeervol Indonesisch restaurant. Het is
altijd weer leuk om elkaar eens in een
andere omgeving te ontmoeten en van
gedachten te wisselen over uiteenlopende
onderwerpen.
Nastja Duijsters

Commissie Inventarisatierapport
De inspiratie die Tom Loorij gedurende
25 jaar in zijn inventarisatierapport heeft
gestopt, blijkt met enthousiasme door de
vereniging te zijn overgenomen. Na een
oproep in De Wulp meldden zich maar
liefst zes kandidaten om het nieuwe rapport samen te stellen. Er moest opeens
een planning en functieverdeling worden gemaakt om alles in goede banen te
leiden. Wat een luxe.
De commissie Inventarisatierapport
staat inmiddels op de rails. Een nieuw
spreadsheet maakt het optellen overbodig en dankzij een geste van SOVON
hebben we voor de aankomende 10 jaar
illustraties op de plank liggen.
Die rijkdom vertaalt zich helaas niet in
de inhoud van het rapport. Dit jaar zijn
er vele tellers niet in actie geweest. Voor
enkelen heeft dit een zorgelijke oorzaak.
Johan van Gogh en Hendrik Brouwer
Schut kampen met ernstige gezondheidsproblemen en vanaf deze plaats
wensen we ze veel sterkte toe.
Ook om andere redenen missen we
dit jaar gegevens. Tijdgebrek werd als
hoofdoorzaak opgegeven, maar van enkele tellers kregen we geen opgaaf van
reden. We hopen dat de oorzaak slechts
tijdelijk is en niet van ernstige aard.
Ook de gegevens van andere vogelwerkgroepen zijn beperkt in dit rapport.
Daarvan weten we dat er twee groepen
na jarenlang trouw verzamelen zijn gestopt. Maar de gegevens van het ringstation Meijendel konden niet mee omdat
hun uitgave pas uitkwam na de deadline
van dit rapport. Daar proberen we vol-

gend jaar toch wat meer aandacht aan te
geven. Gelukkig is er ook goed nieuws
te melden. Het noordelijk deel van het
Westduinpark heeft twee nieuwe tellers.
Riekje Houweling en Elly de Munk doen
met veel enthousiasme hun debutantenverslag.
Guus Savenije en Frederik Hoogerhoud
legden zich toe op een enkele soort.
Guus hield in de Rijswijkse Voorden de
reigerkolonies in de gaten en Frederik
stortte zich op de verse geschiedenis van
de ooievaarpopulatie in het noorden van
de Haagse regio. Dat verhaal is ook uitgebreid in De Wulp verschenen. Er is inmiddels zoveel informatie dat een boekuitgave tot de mogelijkheden behoort.
Bijzondere waarnemingen zijn er elk
jaar te melden. Boudewijn had tijdens
de strenge vorst witoogeenden in zijn
Van Bylandtreservaat. De vorst dreef ook
grote zilverreigers naar de weilanden van
Reigersbergen. In hetzelfde gebied spotte
Wim Kooij tijdens het broedseizoen een
kleine bonte specht en een doortrekkende
beflijster. Hetty en Hilde meldden een

Foto: Maarten Souverijn
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Postmaster
Het aantal binnengekomen berichten is
bijna gelijk aan dat van vorig jaar, namelijk 440 (in 2009 waren het er 445).
Hieronder een overzicht.

Foto: Hans Goeijenbier

kort verblijf van een grauwe vliegenvanger in de Dr. Abraham Schierbeektuin. In
het bunkerparkje (Benoordenhout) ontdekte Wim Kooij het territorium van een
paartje kuifmees.
Dat een vogelrustgebied nieuwsgierigheid oproept ontdekten Rogier Mos,
André Kommer en Rick en Marianne
Hoeing. Hun reservaat werd gekraakt.
Rogier betrapte een illegale bezoeker die
door het ijs was gezakt, Andre Kommer
had kampeerders in de Witte Vlek en in
Ockenburgh knipten vandalen het hek
door en namen de nestkastjes mee.
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Nieuwsbrieven
HMC
HOF
KNNV
Tringa Paintings
NVN

53
16
14
7
5

Persberichten
ZHL
LbZH
Overig

15
10
5

Voor Asiel
Vraag
Ter info
Legaat
Nieuw lid
Opz./overl. lid
Gemeentegids
Wintervoer

19
74
166
5
27
7
6
11

Totaal

440

Helaas moesten we bij de uitkomst van
het rapport constateren dat er bij het
overdragen van de gegevens binnen de
werkgroep ook enkele zaken mis zijn
gelopen. Het hoort helaas bij de kinderziektes die in iedere nieuwe organisatie
altijd wel ergens tevoorschijn komen.
Dat brengt ons ertoe om bij het volgende rapport toch de supervisie van
Tom Loorij weer in te roepen die met
zijn kennis de missing links makkelijk
zal kunnen traceren.

De vragen en berichten betreffen o.a.
de volgende onderwerpen: stageplek
in vogelasiel, bouw-/renovatieplannen,
werkzaamheden in broedseizoen, aanpak meeuwenoverlast, lessen op Haagse
scholen, vogelherkenningscursus, mussenstraat, vogelvoederhuisje, raamstickers, Haagduinwandeling, Dag van het
Park, Jaar van de Biodiversiteit, bedreiging Duivenvoordse Polder, ooievaarsnest in Voorburg, grasparkietjes weggevlogen!, snip met hersenschudding!,
halsbandparkiet met ‘nummerplaatje’.

Aletta de Ruiter

Loes Loorij

Haagse Vogelbescherming

Informatietelefoon
De telefoon wordt, ondanks alle nieuwe
communicatiemogelijkheden, toch nog
veel gebruikt.
Een greep uit de meest voorkomende
zaken:
• Kan ik helpen met de wintervoedering
• Wat kan ik in mijn tuin strooien
• Er is een vogel tegen het raam gevlogen
• Waar kan ik raamstickers krijgen
• Er ligt een vogel op de weg
• Er staan ooievaars langs de drukke weg
• Overlast van meeuwen en duiven
• Er vliegen hier groene tropische vogels
• Verkoopt u nestkasten voor meesjes
• Of hebt u een bouwtekening
• Bij wie kan ik mijn beklag doen tegen
het kappen van bomen

• Protest tegen het automuseum
• Aanmelden donateur van het vogelasiel
• Wanneer is er een ‘bezichtiging’ in het
asiel
• Informatie voor een werkstuk
• Hoe heet dat vogeltje met die gele snavel
• Reactie op artikelen in de nieuwsbladen
• Wat is een mussenstraat
• Aanvraag voor een stageplaats
• Geeft u cursussen voor vogelverzorging
Deze en vele andere vragen worden beantwoord of naar de juiste personen
doorgestuurd.

Riet Langenhuizen

Websitecommissie
De websitecommissie bestaat uit Aletta
de Ruiter en Caroline Walta die soms
hulp krijgen van de websitebouwer Gijs
Fijn van Draat.
Het actueel aansturen van de website
gaat steeds beter. In 2010 heeft Caroline
Walta zich de besturing van het contentmanagementsystem (CMS) eigen
gemaakt. Het is geen makkelijke klus,
want wie gewend is aan een geavanceerde tekstverwerker moet voor CMS
weer een paar flinke passen terug doen.
Het houdt het midden tussen tekstverwerking en programmeren. Toch heeft
Caroline het zichtbaar goed onder de
knie gekregen, want de website wordt
door haar bijna wekelijks voorzien van

kleurig vogelnieuws. Haagsevogels.nl
doet goed dienst binnen de HVB en daarbuiten. Dat merken we aan het enthousiaste gebruik van de waarnemingenlijst,
die echt dagelijks wordt aangevuld.
In 2010 is de site heringericht. De excursies zijn apart gezet en nu direct bereikbaar. De bereikbaarheid van de verschillende pagina’s is geoptimaliseerd.
Dat wil niet zeggen dat we al tevreden
zijn met het resultaat. Voor 2011 willen
we meer dynamiek in de site brengen.
Meer foto’s, meer doorlinks en meer ….
We horen graag wat de wensen zijn.
Aletta de Ruiter
Caroline Walta
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Regulier overleg Vogelbescherming
Nederland (VBN)
Vogelbescherming Nederland stuurt
vrijwel maandelijks een digitale nieuwsbrief naar alle contactpersonen van vogelwerkgroepen. Maar ook individuele
leden kunnen zich hierop abonneren.
Op de algemene commissievergadering
van 25 oktober 2010 is afgesproken dat
eenmalig de link naar deze nieuwsbrief in
de Ganzenveer zal worden opgenomen.
Actieve leden die ook een exemplaar willen ontvangen, kunnen zich dan via deze
link zelf aanmelden.
Bij de acties van VBN stonden in 2010
de weidevogels centraal. Dit resulteerde
in de brochure “Weidevogels voor nu en
later” die ter kennisneming werd ontvangen. Ook op de ledendag van VBN
op 25 september in Naturalis namen de
weidevogels een belangrijke plaats in.
Deze viel samen met de tentoonstelling
“Opvetten en wegwezen” over de problemen die trekvogels op hun trekroutes
ontmoeten.
Voor het overige zijn er echter weinig contacten tussen VBN en de HVB.
Kennelijk vindt VBN dit nu ook, want in
het jaarverslag 2009 van VBN staat vermeld dat de relatie tussen regionale vogelwerkgroepen en VBN onderwerp van
bespreking is geweest in een vergadering
van de Ledenraad. Het is ook meteen de
enige vermelding hierover. Tot op heden
(eind 2010) hebben wij echter nog niet
gemerkt waartoe deze besprekingen hebben geleid. Ondergetekende heeft dan
ook het bestuur de aanbeveling gedaan
om iemand te vinden die zich kandi-
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Foto: Henk Harmsen

daat wil stellen voor de Ledenraad van
VBN. Wellicht kunnen we zo beter op de
hoogte blijven en mogelijk zelfs wat invloed uitoefenen.
Het systeem van contactpersoon van
VBN voor de HVB werkt nu alleen maar
door de enkele telefoontjes van personen die VBN benaderen voor iets wat
zich in de Haagse regio afspeelt. Twee
van de onderwerpen waren daarbij de
mogelijke negatieve invloed op de vogels van de bouw van het Internationaal
Gerechtshof en van de plannen voor aanleg van een golfbaan in de Duivenvoordse
en Veenzijdse Polder. Het is opvallend
dat deze mensen hun verontrusting hierover bij VBN uitspreken en kennelijk onbekend zijn met de HVB, althans niet bewust zijn dat bij de HVB dergelijke zaken
de hoogste aandacht hebben. Werk aan
de winkel voor de HVB om nog meer aan
naamsbekendheid te doen?
Tom Loorij
Contactpersoon Vogelbescherming Nederland
voor de HVB

Externe overleggen
Amonsvlakte
De herinrichting van de Amonsvlakte
door Golfclub Duinzicht is niet uitgevoerd conform de afspraken met de
HVB, gemeente Den Haag en Wassenaar.
In plaats van de beloofde 20% is 75% van
het gebied als golflinks ingericht. Waar
blijven de duinweiden en de duinheesters? Tot op heden weigert de Golfclub
Duinzigt het door Wassenaar en Den
Haag vereiste overleg met de groene verenigingen op te starten. Duinzigt blijkt
daarmee geen betrouwbare overlegpartner te zijn.
Groen platform
De onder het Groen Platform ressorterende groene verenigingen hadden ook
dit jaar weer veel speerpunten voor te
bereiden om in te brengen bij het driemaandelijkse overleg met de gemeente.
Meningen en adviezen zoals problematiek rond realisatie Natura 2000 in
het Westduinpark en Ockenburgh, de
nieuwe locatie van de Amerikaanse ambassade, een Haagse Natuurcentrum,
diverse bestemmingsplannen, nieuwbouw in Oostduin-Arendsdorp, etc.
Stedelijk Groenoverleg
Elk kwartaal overleggen de groene verenigingen met beleidsambtenaren van
de gemeente onder voorzitterschap van
de directeur. Af en toe schuift ook de
verantwoordelijk wethouder aan om aan
te horen wat er leeft bij de groene verenigingen. Onderwerpen die zijn voorbereid in het Groen Platform, maar ook
initiatieven van de gemeente worden
nader uitgelegd en besproken. Het over-

leg heeft de status van informeren /signaleren. De gemeente wil graag rekening
houden met de adviezen van de groene
belanghebbenden, maar de adviezen
worden vrijblijvend meegenomen.

Beheerplatform Madestein
Deze overleggen vallen vaak samen
met overleggen van een ander beheerplatform. Madestein wordt daarom
op afstand gevolgd via de verslagen.
Problematiek in Madestein is de waterkwaliteit van de zwemplassen. Zomers
is er veel blauwalg. Daar moet binnen
niet al te lange tijd een oplossing voor
gezocht worden.
Beheerplatform Ockenburgh
Na jarenlange voorbereiding is het beheer van Ockenburgh eind 2010 overgedragen aan Stichting Het Zuid-Hollands
Landschap. Ockenburgh valt onder de
Natura 2000-terreinen en het beheer zal
daarom speciale aandacht krijgen. Na
lang onderhandelen is besloten dat de
Koeweide voor de helft wordt gereserveerd voor natuurontwikkeling en de
andere helft gewoon hondenuitlaatterrein blijft. De watervogels zullen daarmee zijn geholpen en krijgen meer rust.
Gebruikersgroep Haagse Bos
Dit overleg is een uitvloeisel van het
brede planoverleg dat tien jaar geleden
voor het Haagse Bos werd opgesteld.
Vanuit verschillende gebruikersgroepen geven de deelnemers adviezen voor
het beheerplan dat nu wordt uitgevoerd. Ook hier gaat het weer om een
adviserende/signalerende rol. Eigenaar
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Staatsbosbeheer hecht veel waarde aan
dit overleg en houdt met veel adviezen
rekening. Inmiddels is een begin gemaakt met het herzien van het padenpatroon. Het is de bedoeling dat van twee
parallelpaden er een wordt weggehaald
om grotere boskavels te verkrijgen,
waardoor meer rust voor de fauna ontstaat. Het Filosofenpad is van fietspad
tot voetpad omgevormd en een enkel
voetpad is al teruggegeven aan het bos.
Ook het hondenbeleid is nu duidelijker
geworden. Het bos is in zones opgedeeld,
waar honden los mogen en waar ze aan
de lijn moeten. In de losloopzone is aan
de bosvijver een hondenstrandje aangelegd. SBB handhaaft regelmatig op dit
nieuwe beleid en langzaam begint het
publiek zich daar ook naar te gedragen.
Alleen de honden zijn nog moeilijk aan
de lijn te praten.

Beheerplatform Bosjes van Poot
Ook hier wordt overleg gevoerd met
belanghebbenden over de beheerwijzigingen voor het Natura2000-beheer. De
Bosjes van Poot worden bovenmatig
gebruikt voor hondenuitlaat. Dat geeft
veel verstoring voor de broedvogels. Er
is nu een zonering ingesteld waar honden wel en niet mogen worden uitgelaten. Ter verbetering van het gebied
‘grijze duinweide’ wordt in het gedeelte
dat grenst aan de Nieboerweg de toplaag
met teelaarde afgegraven tot op het kale
duinzand. De oorspronkelijke specifieke
duinflora zal dan opnieuw kunnen ontwikkelen uit het zaad dat zich nog in de
bodem bevind. Voor de vogels zal dit een
biotoopwijziging met zich meebrengen,
maar voor de natuurkwaliteit van het
duin zal het een verbetering zijn.
Besloten is ook om het bos met eikensto-
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ven achter de waterzuivering te omringen
met een afrastering om te voorkomen
dat de honden hier worden uitgelaten.
De vermesting door de jarenlange hondenuitlaat heeft voor veel schade aan de
bomen en onderbegroeiing gezorgd. Die
meststoffen zullen nu langzaam moeten
uitlogen, waarna de oorspronkelijk flora
zich hopelijk weer zal herstellen.

Beheerplatform Meer en Bos
Dit is een overleg met belanghebbenden
dat twee keer per jaar bijeen komt.
Het beheerplan Meer en Bosch voorziet
allereerst in een programma van dunningen. Dit geschiedt niet alleen om een selectie te maken tussen kansrijke en kansarme bomen, maar ook om de kruid- en
struiklaag in het bos weer wat meer licht
en lucht te geven. Daarvoor zijn er ook
struiken bij geplant. Dat komt ten goede
aan een gevarieerder bos, waar ook de
vogels meer nestgelegenheid vinden.
Uiteraard kwam ook het vogelasiel ter
sprake dat aan de rand van het landgoed
is gevestigd. Ik heb de groenbeheerder
gevraagd ook hier een dunning toe te
passen omdat de bomen rond het asiel
steeds opdringeriger worden en voor
veel schaduw en bladval zorgen. Dat

is niet goed voor het huidige pand dat
daardoor last heeft van vocht en schimmelvorming in de dakspanten.

Beheerplatform Wapendal
Ook hier een tweejaarlijks overleg om
op de hoogte te blijven van de stand van
beheerzaken. Op 17 maart hebben de
leden van het platform een rondleiding
gehad. Beheer en beleid zijn enigszins
ten nadele van de vogelstand. Het terugdringen van de bosrand ten faveure van
de heidevorming is daar debet aan. Ik
heb de groenbeheerder gevraagd om de
eikenstobben en stammen te laten staan.
Dat zijn de belangrijkste voedselbronnen voor een aantal vogels. Op inlandse
eik treffen we het grootste insectenaanbod, dus ook vogelvoedsel. Het overleg
van 6 oktober moest ik missen wegens
verblijf in het buitenland.
Westduinparkoverleg
Het beheerplatform kwam in 2010 vier
keer bijeen. Een uitgebreide agenda en vele
gevoelige belangen leidden tot langdurige
en heftige discussies. Het Westduinpark
is, net als de rest van de Hollandse duinen, aangewezen als Natura 2000-gebied.
Derhalve moet er een nieuw beheerplan
worden opgesteld om de doelstellingen
van N-2000 in de nabije toekomst te halen.
Twee Wageningse studenten leverden een
rapport van een studie naar een dynamische kuststrook in het Westduinpark.
Daarbij wordt de zeereep weer voorzien
van kerven en stuivend zand. Dit rapport
is inmiddels omarmd door de gemeente
Den Haag die voor het nieuwe beheerplan ook een wensenlijst heeft om een
natte duinvallei in dit duingebied terug
te brengen. Daarvoor zal veel boomopslag moeten verdwijnen. Het gaat daarbij

vooral om exoten als esdoorn, abeel, rimpelroos en Amerikaanse sneeuwbes. Er
zal in dit gedeelte van het duin een geheel
nieuw biotoop ontstaan. Dat heeft ook
consequenties voor het vogelbestand. We
verwachten een verschuiving van soorten. De bosvogels zullen afnemen, maar
de echte duinvogels, zoals tapuit, krijgen
meer kansen. Voor meer informatie kunt
u terecht op de website van de gemeente
Den Haag www.denhaag.nl of bij de groenbeheerder Hans Kruiderink: tel: 0703535756 of hans.kruiderink@denhaag.nl

Regulier overleg
Drie keer per jaar heeft de HVB een speciaal overleg met de beleidsambtenaren van
de gemeente om onderwerpen te bespreken die de vereniging rechtstreeks raken.
Op 25 januari, 12 april en 13 september
zaten Boudewijn Schreiner en ondergetekende aan de tafel met drie tot vier
ambtenaren om te overleggen over zaken
aangaande beheer en beleid van de vogelrustgebieden. De eerste aanzet van het
beheerplan ligt nu ter uitwerking bij de
beheerders van de vogelrustgebieden.
Onderwerpen zoals veldwerkhok aan
de Laan van Poot, plaagvogels, noodtellingen, data broedseizoen, gedragscodes, dunningen en vogels tellen in het
Westduinpark passeerden onder andere
de revue. Om niet te vergeten de communicatie tussen groenbeheerders en vogelrustgebiedbeheerders blijft een belangrijk gegeven.
Ook het nooit ondertekende contract
betreffende de status van de vogelrustgebieden blijft desondanks de leiddraad
voor de goede omgang tussen gemeente
en HVB.
Frederik Hoogerhoud
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BAC-resultaten
In het beleidsadviesrapport staan voor 2010 vijftien projecten actief op de rol.
Hoever zijn we daarmee gekomen? In onderstaande tabel geven we aan wat we al
bereikt hebben en wat er nog te doen valt .
Project
Website
Donateurs bij vereniging
PR-plan

Resultaat
Excursies zijn rechtstreeks bereikbaar,
Actualiteit verbeterd,
Wulp en Inventarisatierapport in pdf.
Project Meetnet Urbane Soorten (MUS),
Elke twee jaar Haags Vogel Festival.
Regelmatig een persbericht naar alle media,
Regelmatig interviews op radio en TV.

PR-reservaat

Comité van aanbeveling
Project jaarlijkse vogelsoort
Beheerplan
vogelrustgebieden
Versterken MIC
Brochures
bescherming vogels
Jeugdbeleid
Werkgroepjes
deelgebieden
Samenwerken in
Groen Platform
Plan inventarisatigroep
Draaiboek projecten
Onderzoek nieuw
vogelasiel
Versterking
commissies
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Nog te doen
Jeugdpagina ontwikkelen,
Pagina’s projectonderwerpen,
Inventarisaties per groengebied.

Wulpen naar wijkcentra etc,
Nieuwe coördinator.
Eén reservaat geschikt maken
voor informatie en voorlichting,
met regelmaat excursies en misschien ook wel werkstages voor
scholen.

Comité is opgestart aan het eind van het jaar.
Samen met AVN en externe vogelaars wordt
gewerkt aan een overzicht van de huismus.
Project is onder de aandacht gebracht van de
beheerders.

Project nader uitwerken.
Project nader uitwerken.
Project nog opstarten.
Project nog opstarten.

Er is contact gezocht met de NJN. Ze willen
graag samenwerken als de HVB faciliteert.Het
nieuwe veldwerkhok kan dienen als jeugdhonk.
In Voorburg is een succesvolle buurtavond en
een excursie gehouden. De PR leverde enkele
nieuwe leden op.
Het platform is 4 keer bijeen geweest. Hierin
zitten HVB, AVN, IVN, HMC, KNNV en Groei
en Bloei .
In 2010 is er weer een succesvolle cursus gehouden, waarin meerdere nieuwe tellers zijn
opgeleid.
Er zijn draaiboeken van het Haags Vogel
Festival en de Voorburgse PR-avond uitgewerkt
die ook voor andere projecten kunnen dienen.
Er is een projectprocedure en comité van aanbeveling opgestart. Ook is er een schetsontwerp van het nieuwe gebouw gereed.
PR-cie krijgt regelmatig ondersteuning uit andere cie’s,
De Webcie heeft een nieuwe moderator.

Project moet in voorjaar 2011
starten.
Project heeft een vervolg nodig
om tot een stabiele groep te
komen.
Wordt vervolgd.
Vervolg in volgende jaren.

Specificatie van de bouwkosten,
Advies Duurzaam bouwen,
Werving fondsen.
Veldwerkcie zoekt nog een
organisator,
Jeugdcie zoekt 2 jeugdleiders.

Verslag reorganisatie van de
financiële administratie
De organisatie van de financiële administratie is het afgelopen jaar grondig
herzien. Met de groei van de vereniging
zijn in de loop der jaren regelmatig allerlei administratieve aanpassingen gedaan, maar daarmee werd het er niet
altijd doelmatiger op. Ook de groei van
ons vermogen maakte een efficiënter beheer noodzakelijk. Kortom met de bouw
van een nieuw vogelasiel op komst werd
het tijd voor een meer professionele
aanpak. Omdat een aantal van die wijzigingen om een breed draagvlak vroeg,
hebben we een adviescommissie van financieel deskundigen bijeen gevraagd
om de transacties van tevoren goed door
te spreken en van meerdere kanten te
overwegen.
Allereerst is de boekhouding gereorganiseerd en het bestuur is zeer verheugd
dat Leo van Raad, als externe vrijwilliger, bereid is die klus voor ons te klaren.
We hebben het oude boekhoudsysteem
Accountview verlaten en zijn overgestapt op Excel. Dat heeft ook nog eens
het voordeel dat het gratis is en dus kosten uitspaart. Ook van de achterliggende
jaren hebben we nu vergelijkingsmateriaal. Voortaan kan het bestuur beter toezicht houden omdat kwartaalrapportages en andere financiële stukken relatief
simpel aan te leveren zijn.
Ons vermogen bestond voor het grootste deel uit aandelen en obligaties. In
goede tijden hebben we zeker winst
gemaakt, maar twee crisisdips hebben

er ook zwaar ingehakt. In tien jaar tijd
blijkt het beleggen ons geen enkele winst
te hebben opgeleverd. Ook niet omdat
de kosten van de vermogensbeheerder
nogal tegen vielen. Ook de financiële
adviescommissie was het erover eens dat
de vereniging niet moet speculeren met
de ons toevertrouwde gelden. Daarom
zijn de aandelen en obligaties verkocht
en op een spaarrekening bij de RABObank gezet. Dat is ook de bank waar we
het liquide vermogen naar overbrengen.
Een veelheid aan rekeningen bij verschillende banken brengt te veel bankkosten met zich mee. Concentratie bij
een betrouwbare bank is daarom onze
overweging geweest. Om de herkenbaarheid voor contributies, donaties e.d. te
handhaven zijn de ING-rekeningen van
de zelfstandige onderdelen van de vereniging zoals CEL, asiel en ledenadministratie wel gehandhaafd.
Naast een overzicht van alle verzekeringen is het sluitstuk een overzicht waar
de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van alle rekeningen liggen. Dat
wordt het Treasury-Statuut. Hiermee
is een heldere en professionele financiële organisatie gecreëerd, waar ook de
financiële administratie van de nieuwbouw straks naadloos aan kan worden
toegevoegd.
Veronica van Berkel
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Project MUS
Als uitvloeisel van het Beleidsplan 20092014 is een project ontwikkeld om meer
aandacht te schenken aan de bescherming van de huismus en tegelijkertijd
meer mensen te betrekken bij het tellen
van echte stadsvogels. Gekozen werd
voor een opzet waarbij aangesloten werd
bij reeds lopende projecten, in dit geval
bij het project MUS (Monitoring Urbane
Soorten) van SOVON. Dit project is gestart in 2007 en behelst een sterk vereenvoudigde telling in het stedelijke gebied
waarbij in drie jaarlijkse telrondes op 8
tot 12 vooraf uitgezette telpunten alle
vogels worden geteld. Deze tellingen vinden plaats per postcodegebied.
In Den Haag en randgemeenten (Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en
Rijswijk) werden tot 2010 slechts in 10
(waarvan er in 2010 één zou afvallen)
van de 87 beschikbare postcodes geteld.
Daarmee scoorde de Haagse regio veel
lager dan het landelijk gemiddelde.
Door een aanschrijven per post van reeds
actieve leden, maar ook van andere leden
is getracht zoveel mogelijk leden aan het
tellen voor MUS te krijgen in de nog
‘lege’ postcodegebieden.
De resultaten waren verrassend en voor
de organisatoren een enorm succes:
Maar liefst 30 leden (38%!) meldden zich
spontaan aan bij SOVON. Dit zijn niet
alleen actieve leden of vogelwachters,
ook ‘onbekende’ leden deden mee. Het
betekent dat de actie kennelijk bij velen
enorm aansprak. Van deze 30 personen
heeft ruim 90% ook daadwerkelijk alle
drie of enkele van de drie voorgeschreven
tellingen uitgevoerd. Daarmee is 42% van
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Foto: Caroline Walta

het stedelijk gebied in de Haagse regio
gedekt. Op deze manier kunnen we voor
het eerst een betrouwbaar beeld krijgen
van onze stadsvogels en de huismus in
het bijzonder. Want er komen steeds
meer aanwijzingen dat de huismus in bepaalde wijken gewoon totaal verdwenen
is. Hierdoor wordt het ook mogelijk om,
in overleg met de betrokken gemeenten,
veel meer gericht iets voor de huismus
te doen.
Dat de actie ook door SOVON enorm
werd gewaardeerd mag blijken uit het
verzoek van SOVON aan ondergetekende of hij bereid is de coördinatie van
de MUS-tellingen in de Haagse regio te
verzorgen.
Hiermee krijgt de HVB niet alleen de
beschikking over alle individuele telgegevens maar kan ook een zekere kwaliteitscontrole over de telgegevens worden
uitgeoefend. In 2011 zal getracht worden het aantal deelnemers nog verder te
verhogen.
Tom Loorij
Coördinator SOVON voor de MUS-tellingen
in de Haagse regio

Voorburgse vogelavond
Een van de aanbevelingen uit het eindrapport van de Beleidsadviescommissie
(BAC-rapport) was om meer contacten
met de leden te leggen in de randgemeenten. Als uitwerking daarvan heeft
Tom Loorij het initiatief genomen om
een propaganda-avond te organiseren
in Voorburg. Hij vormde een organisatiecomité samen met twee andere in
Voorburg woonachtige leden, Jouke
Karper en Caroline Walta om deze zgn.
‘Voorburgse vogelavond’ van de grond
te krijgen. De leden in Voorburg werden allen persoonlijk aangeschreven en
verder werden er op diverse plaatsen in
Voorburg posters opgehangen en flyers
neergelegd. Programma en propaganda
waren geënt op een soortgelijke avond
die enige jaren geleden in de Vogelwijk
was georganiseerd. Het programma bestond uit een drietal presentaties: voor
de pauze een korte presentatie over het
werk van de Haagse Vogelbescherming
door de voorzitter en een lezing van Tom
Loorij over vogels in de Haagse regio met
een knipoog naar Voorburg, na de pauze
een presentatie van Martin van de Reep,
lid en actief als teller in Voorburg, over
de vogelstand in de twee belangrijkste
groengebieden van Voorburg, de parken
Vreugd en Rust en ’t Loo. Samen met de
PR-commissie werd voor uitgebreid propagandamateriaal gezorgd in de vorm
van posters, informatieborden en materiaal om gratis mee te nemen. Ook de
Winkel was present, die door Loes Jalink
werd bemenst.
De belangstelling voor de avond, die op
29 maart werd gehouden, was bijzonder groot: ruim 70 bezoekers mochten

worden verwelkomd. Dat betekende dat
meer dan tweederde van de Voorburgse
leden aanwezig was. Hiermee was het
hoofddoel van de avond, contact leggen
met de leden in de regio, volledig geslaagd. De nevendoelen, ledenwerving,
werving van actieve leden (tellers) en
het signaleren van bepaalde zaken, kwamen echter minder uit de verf. Dit kwam
deels wegens tijdgebrek op de avond zelf
en deels door een onjuiste aanpak van
zaken omdat hiermee weinig ervaring
bestond.
Dit laatste was aanleiding om de avond
met alle direct betrokkenen zeer uitvoerig te evalueren, hetgeen een scala aan
suggesties voor verbeterpunten opleverde. Omdat het organiseren van een
dergelijke avond zeker voor herhaling
elders vatbaar lijkt is op basis van deze
evaluatie een uitvoerig draaiboek opgesteld waarin de organisatie van zo’n
avond tot in detail is uitgewerkt. Dit
draaiboek is inmiddels door het bestuur
vastgesteld en kan gebruikt worden
door anderen indien elders een soortgelijke avond wordt georganiseerd. Het is
de bedoeling dat dit draaiboek zo nodig
regelmatig wordt geactualiseerd aan de
hand van opgedane ervaringen.

Foto: Caroline Walta
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Nieuwbouw asiel
ontwerp nodig voor de volgende procedurestap gezet kan worden. Toen eenmaal bekend was hoeveel oppervlak het
nieuwe gebouw gaat innemen, kon op de
nieuwe locatie een officiële terreininmeting plaatsvinden. Dat is inmiddels gebeurd door het ingenieursbureau van de
gemeente Den Haag.

Foto: Johan van den Bol

Het jaar 2010 stond in het teken van het
ontwerpen van een nieuw gebouw voor
vogelasiel De Wulp. In februari tekenden we het contract met architect Jan
Hoebert. Het asielteam leverde een wensenlijstje wat er allemaal in het nieuwe
gebouw nodig was en Jan ging aan het
schetsen. Al snel werd duidelijk dat een
asiel geen dagelijkse kost is voor een woningbouwarchitect. Regelmatig belde hij
met vragen.
Ruud van der Waard was daarbij de
onmisbare schakel in het kennistraject
van speciale aanpassingen voor een vogelhospitaal. Door zijn technische achtergrond kon hij ook uitzoeken welke
bouwmaterialen het best geschikt zijn
voor bepaalde toepassingen. Jan en
Ruud hebben vaak met elkaar rond de
tafel gezeten.
Ondertussen ging Aletta uit shoppen
bij de gemeente, want de procedure van
de nieuwbouw is nog lang niet rond.
Het probleem is dat het een afhankelijk
is van het ander. We hebben eerst een
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Naast het wensenlijstje voor een nieuw
asiel hebben we ook een educatief centrum op de verlanglijst staan. Het nieuwe
asiel wordt namelijk niet uitsluitend vogelhospitaal, maar ook een kenniscentrum voor vogels. Daarmee sluiten we
aan bij de wensen van de gemeente en de
trend die ook landelijk bij andere asiels
te bespeuren valt. Na lang puzzelen
kwam er een ontwerp uit de bus waarbij
op de begane grond het asielbedrijf een
plek krijgt en op de eerste etage een multifunctionele zaal met educatiefaciliteiten. Het is een compact gebouw geworden met veel mogelijkheden en ruime
opslagcapaciteiten. De oplossing voor
het grote gemis in het huidige asiel.
Tot onze grote schrik liep het jaar 2010
erg slecht af voor het project asielbouw.
Architect Jan Hoebert bleek ernstig ziek
en overleed na een kort ziekbed op 23
december. Hij heeft zijn ontwerpschets
nog kunnen afronden vlak voor hij het
ziekenhuis in ging.
Het is op dit moment nog niet duidelijk
welke architect we inschakelen om zijn
werk af te maken.

Aletta de Ruiter

Samenstelling Commissies per 31-12-2009
Kascommissie
Loes Jalink
Wim Kooij
Andre Smit (reservelid)
Redactie de Wulp
Caroline Walta (hoofdredacteur)
Loes Loorij-Verhoef (corrector)
Aletta de Ruiter (bestuursvertegenwoordiger)
Commissie Excursies en Lezingen (CEL)
Jaap Zoet (voorzitter)
Renée Lankhorst (secretaris)
Jan Pietersen (penningmeester)
Nicolette Rab (excursies)
Jouke Karper (lezingen)
Riet Langenhuizen (lid)
Ton Haase (bestuursvertegenwoordiger)
Muriel Kommer (telefoon)
Websitecommissie
Aletta de Ruiter (bestuursvertegenwoordiger)
Caroline Walta (webmaster)
Loes Loorij (postmaster)
Asielcommissie
John Woudstra (voorzitter)
Vacant (penningmeester)
Lily Weerdesteijn (asielhoudster)
Ruud de Fouw (personeelscoach)
Ruud van der Waard (beheerder)
Riet Langenhuizen (winkel)
Aletta de Ruiter (bestuursvertegenwoordiger)
Veldwerkcommissie
Peter Waenink
Boudewijn Schreiner (coördinator)
Jaap Zoet
Nastja Duijsters (faciliteiten)
Ruud van der Waard
Dick Pescott
Frederik Hoogerhoud (bestuursvertegenwoordiger)

Commissie Inventarisatierapport
Ruud van der Waard (contactpersoon Cie
Veldwerk)
André Saanen (samensteller tellijsten)
Frank Kooper (redacteur)
Aletta de Ruiter (coördinator drukwerk)
Tom Loorij (contact externen en eindcontrole)
Idde Lammers (coördinator)
Commissie Publiciteit
Loes Jalink (voorzitter)
Riet Langenhuizen
Hetty Mos
Rogier Mos (bestuursvertegenwoordiger)
Milieucommissie
Frederik Hoogerhoud
Ruud van der Waard
Werkgroep asielbouw
Frits IJzendoorn
Idde Lammers
Nico Bootsma (extern adviseur)
Aletta de Ruiter (projectleider)
Werkgroep Fondsenwerving
André Smit
Frits IJzendoorn
Aletta de Ruiter
Idde Lammers (projectleider)
BAC
Tom Loorij
Aletta de Ruiter
Informatietelefoon
Riet Langenhuizen
Vertegenwoordiger in externe overleggen
Tom Loorij (Contactpersoon VBN + SOVON)
Boudewijn Schreiner (Regulier overleg + Marlot)
Ed Opperman (Contactpersoon
Vogelwerkgroepen Zuid-Holland)
Frederik Hoogerhoud (Alle andere)
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Waar de Haagse Vogelbescherming voor staat

• Bescherming van vogels
• Onderhoud van vogelreservaten en –tuinen en creëren van vogelrustgebieden
• Het verzorgen van gewonde vogels en die na genezing terugplaatsen
• Projectmatig creëren van nestgelegenheid voor bedreigde soorten
• Adviseren van overheidsinstellingen en ondernemingen
• Overleg binnen milieugroepen
• Toezicht op het naleven van de vogelwet
• Organiseren van lezingen, excursies en reizen
• Tellen en waarnemen van vogels

Vogelasiel De Wulp

