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De foto's op het omslag zijn gemaakt door Boudewijn
Schreiner. Van boven naar beneden:
- Jaarlijks vogelwachtersuitje op de Reeuwijkse plassen
- Vogels kijken in natuurgebied de Groene Jonker
- Riet Langenhuizen ontvangt een Gouden Wulp met
ingezet briljantje
- Werkdag in het Henk van Dongen Vogelrustgebied
- Drieteenmeeuw krijgt een visje toegestopt in Vogel
asiel De Wulp

Algemeen Jaaroverzicht 2012
Hoe zouden de Haagse vogels het jaar
2012 beleefd hebben? Zouden zij zich
bedreigd hebben gevoeld of beschermd?
Wij kunnen het hen niet vragen. Als dat
wel zou kunnen, zouden wij waarschijnlijk heel verschillende antwoorden krijgen, naar gelang het een zilvermeeuw is
of een huismus, een halsbandparkiet of
een ijsvogel. Wat wij wel kunnen, is observeren en tellen - hulde aan onze tellers
- en inventariseren.
Uit de resultaten (zijn de aantallen van
bepaalde soorten toegenomen of afgenomen? in het algemeen of in bepaalde
gebieden?) concluderen we dat het goed
of slecht gaat met een vogelsoort. Het
Inventarisatierapport van onze vereniging is de jaarlijkse thermometer voor de
Haagse vogelstand. Daaruit blijkt dat we
ons nog steeds gelukkig mogen prijzen
met een zeer gevarieerde vogelstand in
Den Haag en omgeving, maar dat er ook
redenen zijn voor zorg.

We kunnen onze zorgen gelukkig in concrete activiteiten omzetten: het beheer van
de vogelrustgebieden; het bevorderen - in
samenspraak met andere verenigingen en
de gemeente - van een voor vogels gezond
groen- en milieubeheer; de opvang van
zieke en gewonde vogels in het vogelasiel.
Daarnaast kan de aandacht voor de vogels van al onze leden een aansporing zijn
om naar vermogen bij te dragen aan een
gezond leefmilieu voor mens en dier in
onze stad. Daarom is het belangrijk dat
wij ook simpelweg kunnen genieten van
al die verschillende vogels die ons in onze
stad en mooie omgeving omringen. Onze
website, ons kwartaalblad en de door
onze vereniging georganiseerde excursies
en lezingen zijn daarvoor een prachtige
stimulans.
Het jaar 2012 werd voor de vereniging
en in het bijzonder het bestuur getekend
door het plotselinge aftreden van de se-
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zaken niet de aandacht kon worden gegeven die gewenst was. Dit is er ook de
oorzaak van dat u in dit jaarverslag geen
expliciet verslag aantreft van de voortgang van het Beleidsplan 2009 - 2014.
Daaraan kon het bestuur niet systematisch en structureel aandacht besteden.
Mede door de komst van nog twee andere
kandidaat-bestuursleden, die het bestuur
aan de Algemene Ledenvergadering zal
voordragen, maar die nu al aan de werkzaamheden van het bestuur deelnemen,
ziet het bestuur het jaar 2013 met vertrouwen tegemoet. Zo is al afgesproken
dat het bestuur vanaf begin 2013 expliciet
aandacht zal geven aan de uitvoering van
het Beleidsplan.
Gelukkig hebben veel van de activiteiten
van de vereniging ook in 2012 op de gebruikelijke wijze voortgang kunnen vinden. Dat betreft zowel de publicitaire activiteiten, zoals de aanwezigheid met een
voorlichtingskraam bij tal van evenementen, als de lezingen en excursies georganiseerd door de Commissie Excursies
en Lezingen (CEL), het veldwerk in de
vogelrustgebieden, de vogelinventarisaties, de activiteiten ten behoeve van het
milieu door de Milieucommissie (MIC),
Foto: Aletta de Ruiter

cretaris van het bestuur Aletta de Ruiter.
Het bestuur heeft de omstandigheden
die aanleiding gaven tot het aftreden betreurd, maar betreurt nog meer - bijna
dagelijks zijn wij geneigd te zeggen - de
gevolgen hiervan. Aletta had met haar
kennis en ervaring op velerlei terrein en
haar tomeloze inzet binnen de vereniging
en het bestuur een veelheid van taken op
zich genomen. Zij was als een spin in het
web, maar ook als een motor in de machine en als een stuurman aan het roer.
Zoals wij eerder hebben uitgesproken
zijn de vereniging en het bestuur haar
grote dank verschuldigd.
Aletta liet meer dan één lege plek achter
en het is voor het bestuur in dit jaar niet
doenlijk gebleken daar in alle opzichten
en goed in te voorzien. De zoektocht naar
een nieuwe secretaris van het bestuur was
een maandelijks terugkerend onderwerp
op de bestuursvergaderingen en heeft
lang geduurd. Pas eind 2012 meldde
zich een kandidaat die het bestuur op de
Algemene Ledenvergadering op 15 april
2013 hoopt te kunnen voordragen als
nieuw bestuurslid en die bereid is deze
functie op zich te nemen. Gedurende dit
jaar heeft Tom Claessens als secretaris ad
interim een aantal taken op zich genomen en daarnaast hebben de voorzitter
en de penningmeester extra werkzaamheden voor hun rekening genomen. Zo
heeft Rob de Jong veel van de werkzaamheden van Aletta voor het vogelasiel op
zich genomen.
Ook bleek Ton Haase bereid om - gelet
op deze omstandigheden - af te zien
van zijn voornemen op de Algemene
Ledenvergadering van 2012 als bestuurslid terug te treden zodat het bestuur van
zijn kennis en inzet kon blijven profiteren. Dit doet er niet aan af dat er activiteiten zijn blijven liggen en aan andere

ter bescherming van flora en fauna

de opvang van zieke en gewonde vogels
in het vogelasiel en de deelname aan tal
van overleggen met gemeentelijke en andere overheden. De in dit jaarverslag opgenomen verslagen van commissies en
onderdelen van de vereniging getuigen
daarvan. Het bestuur is alle vrijwilligers
die het vele werk hebben verricht waarover deze verslagen rapporteren bijzonder dankbaar voor hun geweldige inzet
in dit jaar.
De waardering en dank zijn op bijzondere wijze uitgedrukt door tijdens de
nieuwjaarsreceptie op 8 januari 2012
een Gouden Wulp uit te reiken aan Jan
Pietersen, meer dan tien jaar lid en penningmeester van de CEL en aan Steven
de la Parra, al lange tijd met grote
inzet en deskundigheid, gedeeltelijk
in dienst maar daarnaast ook als vrijwilliger, werkzaam bij het vogelasiel.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering
op maandag 16 april werden de Gouden
Wulpen van Loes Jalink, de motor van
de Commissie Publiciteit en van Riet
Langenhuizen, die al zolang de winkel
en de infotelefoon verzorgde omgezet
in Gouden Wulpen met briljant. Helaas
heeft Riet zich kort nadien door gezondheidsproblemen gedwongen gezien haar
werkzaamheden te staken.
Verdrietiger nog was het plotselinge
overlijden op 30 november van Ruud de
Fouw, die als vrijwilliger een bijzondere
plaats innam bij het vogelasiel. In het
verslag van het vogelasiel wordt daaraan
meer aandacht besteed.
Veel tijd en aandacht heeft het bestuur
ook in dit jaar weer moeten besteden aan
het Vogelasiel De Wulp. Dat betrof enerzijds personele zaken. Het bestuur zag
zich genoodzaakt het tijdelijke arbeidscontract met de dierenverzorgster Carla

van Pelt niet te verlengen. Dat was voor
geen van de betrokken partijen - ook binnen het asiel - een gemakkelijk besluit en
de zorgvuldige uitvoering daarvan heeft
veel aandacht gevraagd. Vervolgens
moest er een nieuwe professionele dierenverzorgster worden geworven, waarbij vanwege de grote voorjaarsdrukte
in het asiel haast geboden was. Dat is
gelukkig snel gelukt met de aanstelling
in een fulltime betrekking van Sharon
Lexmond. Om naast haar en de inzet
van Steven de la Parra op alle dagen van
de week een professionele dierenverzorger aanwezig te hebben is Pauline Jorna
voor een dienstverband van een dagdeel
aangesteld.
Daarnaast waren er de nieuwbouwplannen. Een financiële doorrekening van
de eerder gepresenteerde nieuwbouwplannen leerde dat de realisatie daarvan
op dit moment en nog tot in lengte van
jaren onmogelijk is. Het bestuur heeft
daarop besloten om van deze plannen af
te zien en naar een goedkopere oplossing
te gaan zoeken. Uitgangspunt is daarbij
voorlopig nog wel een verhuizing naar
een andere locatie, omdat de gemeente
het huurcontract voor de huidige locatie
heeft opgezegd, maar ook omdat de staat
van de huidige behuizing zo slecht is dat
het de vraag is of opknappen of renovatie
mogelijk en rendabel is. Inmiddels is het
bestuur tot de conclusie gekomen - en die
wordt door de gemeente gedeeld - dat ook
de locatie die voor de nieuwbouw gekozen
was minder gelukkig is, zodat eind 2012
in overleg met de gemeente begonnen is
met een zoektocht naar een andere locatie.
Zie voor het wel en wee van het vogelasiel
verder het verslag daarvan.
Het aantal leden van onze vereniging bleef
in het afgelopen jaar nagenoeg gelijk. Van
Jaarverslag 2012
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deze leden is een betrekkelijk klein aantal
echt actief, als lid van een van de commissies, als vrijwilliger bij activiteiten of
als deelnemer aan excursies, reizen en de
lezingen, die de CEL ook dit jaar weer georganiseerd heeft. Ook de andere leden,
die via ons blad De Wulp ieder kwartaal
geïnformeerd worden en wellicht ook regelmatig onze website bezoeken, vormen
echter door hun contributiebetaling, hun

giften en het kenbaar onderschrijven van
de doelstelling van onze vereniging een
solide basis voor ons werk ten behoeve
van de vogels in onze stad en regio. Ook
hen wil het bestuur daarvoor van harte
dankzeggen.
Namens het bestuur,
Frederik Hoogerhoud, voorzitter
Tom Claessens, secretaris ad interim

Financiën
Op het moment van het ter perse gaan
van het Jaarverslag van de vereniging
over het jaar 2012 zijn de financiële gegevens over 2012 en de begroting voor 2013
nog niet gereed voor publicatie. Leden
van de vereniging kunnen het financiële jaarverslag en de begroting opvragen
door (bij voorkeur) een e-mail te zenden aan info@haagsevogels.nl of te bellen
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met de penningmeester (070 - 3522940)
waarna, nadat de conceptjaarstukken
door het bestuur en de kascommissie
zijn besproken, deze zullen worden toegezonden. Uiteraard zijn de jaarstukken
ook op de Algemene Ledenvergadering
beschikbaar.
Rob de Jong

Verslag Algemene Ledenvergadering van
de Haagse Vogelbescherming
16 april 2012 in het Benoordenhuis
Aanwezig zijn 41 (waarvan 38 de presentielijst hebben getekend) leden van de vereniging, waaronder de bestuursleden Frederik Hoogerhoud (voorzitter), Idde Lammers,
Ton Haase, Rogier Mos, Rob de Jong (penningmeester) en Tom Claessens (verslag).

1. Opening
Om 20.00 uur opent de voorzitter de
vergadering en heet hij iedereen, in het
bijzonder de speciale leden, van harte
welkom.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Hij doet mededeling van doorgekomen
berichten van verhindering van Veronica
van Berkel en Nastja Duijsters.
Tevens doet hij mededeling van de afwezigheid en het terugtreden als bestuurslid van de secretaris van het bestuur,
Aletta de Ruiter, waarop het bestuur
onder punt 9 van de agenda zal terugkomen.
Hij deelt mee dat ter vergadering nog
(kunststof) mussen en handbeschilderde
(ooievaars)tegeltjes te koop zijn ten bate
van de nieuwbouw van het vogelasiel.
Ten slotte doet hij mededeling van een
persoonswisseling bij het vogelasiel: het
tijdelijk contract met Carla van Pelt zal
niet worden verlengd; Sharon Lexmond
is vandaag in dienst getreden als vogelverzorgster. Pauline Jorna, die thans
ook al als vrijwilligster in het asiel werkzaam is, komt het asiel voor 4 betaalde
uren per week versterken. Ingekomen
stukken ter attentie van de Algemene
Ledenvergadering zijn er niet.

3. N
 otulen van de Algemene
Ledenvergadering van 2 mei 2011
Bij de afwezigen met kennisgeving zijn
Harriet en Wim Kolber ten onrechte niet
vermeld.
Er wordt o.a. door Wim Kooij geïnformeerd naar de toegezegde correcties
in de inventarisatierapporten 2010 en
2009. Voor zover hij weet is dat niet gebeurd. Voor het maken van meerjarige
overzichten is het noodzakelijk dat de
gegevens juist en compleet zijn. Het bestuur is van mening dat de correcties wel
in de digitale versies zijn aangebracht,
maar zal dit nog nagaan en zo nodig en
mogelijk deze correcties alsnog daarin
aanbrengen. Correcties op het ter vergadering uitgedeelde inventarisatierapport
2011 kunnen aan Idde Lammers worden
doorgegeven.
Met deze opmerkingen wordt het verslag door de vergadering goedgekeurd
en vastgesteld.
De verslagen van de extra Algemene
Ledenvergaderingen van 17 oktober en
21 november 2011 ter vaststelling van
de nieuwe statuten van de vereniging
worden eveneens goedgekeurd en vast
gesteld.

Jaarverslag 2012
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4. Bespreking Jaarverslag 2011
Bij de paragraaf over het Inventarisatie
rapport meldt Bert Regensburg dat, anders dan toen vermeld, het verslag van
de VWG Meijendel nu wel digitaal voor
de leden van de vereniging beschikbaar
is.
Boudewijn Schreiner merkt naar aanleiding van de paragraaf over de Websitecommissie op dat hij op de website een
vermelding van de wintervoeding heeft
gemist.
Verder wordt opgemerkt dat bij de foto
op pag. 32 in het onderschrift sprake is
van de Aronsvlakte, hetgeen moet zijn:
Amonsvlakte.
N.a.v. het staatje met overzichten van
de BAC-resultaten wordt door Wim
Kooij opgemerkt dat m.b.t. het Plan
Inventarisatiegroep ten onrechte wordt
gemeld dat er voldoende vogeltellers
zijn. Door André Saanen wordt verduidelijkt dat er wellicht tellers genoeg zijn
voor de nu getelde gebieden, maar dat
er meer gebieden geteld zouden moe-
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ten worden, waarvoor nu onvoldoende
tellers zijn. Er zou een inventarisatie en
uitbreiding gemaakt moeten worden
van nog te tellen gebieden zodat daarbij
vogeltellers geworven kunnen worden.
Loes Jalink merkt op dat onder Samen
werken in Groen Platform ook de Egel
opvang vermeld had moeten worden.
Op de vraag wat bij Versterking Com
missie bedoeld wordt met: de PR-cie
krijgt regelmatig ondersteuning van andere cie’s, wordt geantwoord dat de PRcie desgevraagd voor haar werk input
krijgt van de andere cie’s. De voorzitter
doet een oproep voor tellers van nog
openstaande postcodes van het MUSproject.
Met woorden van dank van de voorzitter voor alle vrijwilligers die zich zo actief voor de verenigingsactiviteiten hebben ingezet, wordt het Jaarverslag 2011
goedgekeurd.

5. Financieel verslag 2011
De penningmeester geeft een toelichting
op de ter vergadering uitgereikte staat
van baten en lasten en balans, in het bijzonder op de door het bestuur voorgestelde verdeling van het batig saldo van
2011 over de Continuïteitsreserve en de
Voorziening voor de nieuwbouw asiel.
N.a.v. de vraag of de continuïteitsreserve
niet erg hoog is, licht hij toe dat de vereniging de kosten van het asiel, vooral de
kosten van de medewerkers die in dienst
zijn, ook moet kunnen betalen als er een
jaar minder inkomsten zijn uit erfenissen en legaten. Die kosten zijn immers
erg hoog in vergelijking met de vaste
inkomsten van de vereniging. Het voor
dit jaar begrote bedrag aan erfenissen en
legaten zal echter zeker gehaald worden,
zodat de reserve nog niet aangesproken
zal hoeven te worden.

Naar aanleiding hiervan vraagt Dick
Pescot of het dan niet verstandig zou
zijn om de contributie aanzienlijk te
verhogen. Daar wordt door diverse
leden tegenin gebracht dat een contributieverhoging nu ongelukkig uitpakt
en meer nadelen meebrengt dan structurele voordelen zodat zij het daarmee
niet eens zijn. Tevens wordt opgemerkt
dat bij een lage contributie het gemakkelijker leden werven is en dat meerdere
leden van verschillende instanties lid
zijn. Het is beter te mikken op grotere
vrijwillige bijdragen. De penningmeester deelt mee dat het bestuur wel over
een contributieverhoging heeft gedacht,
maar daar nu geen reden voor of voordeel in ziet. Het bestuur zal de vinger
aan de pols houden en eventueel in de
toekomst daarvoor wel een voorstel aan
de vergadering doen.
Op een vraag van Loes Jalink of het niet
verstandiger zou zijn om de spaartegoeden over meer banken te spreiden,
antwoordt de penningmeester dat de
Rabobank voldoende veilig wordt geacht. Omwille van het risico is echter
niet gekozen voor een van de groene
banken.
Het financieel jaarverslag 2011 wordt
door de vergadering goedgekeurd.
Foto: André Kommer
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6. Verslag Kascommissie
Frits IJzendoorn die samen met André
Smit de Kascommissie heeft gevormd,
verklaart namens de Kascommissie dat
de financiële administratie goed, inzichtelijk en geheel in orde is bevonden. De
overgang naar een nieuw administratief
systeem is goed verwerkt. Hij overhandigt, onder applaus van de vergadering,
een schriftelijke verklaring hiervan aan
het bestuur.
7. Decharge bestuur
Mede op basis van deze verklaring van
de Kascommissie verleent de algemene
ledenvergadering onder applaus decharge aan het bestuur.
8. Benoeming nieuwe Kascommissie
Frits IJzendoorn die plaatsvervangend
lid van de Kascommissie was, wordt,
naast André Smit, door de Algemene
Ledenvergadering benoemd tot lid van
de Kascommissie; Wim Kooij die als
lid van de Kascommissie aftredend is,
wordt benoemd tot reserve lid van de
Kascommissie.
9. Benoeming bestuursleden
Namens het bestuur geeft Tom Claessens
een toelichting op de eerder gedane mededeling over de afwezigheid en het aftreden van de secretaris van het bestuur
Aletta de Ruiter. Hij sluit daarbij aan
bij de mededeling die aan alle vrijwilligers is gedaan in de Ganzenveer van 9
maart 2012. Hij geeft een kort overzicht
van alle werkzaamheden en activiteiten
die Aletta in de afgelopen vier jaar als
secretaris heeft ondernomen en uitgevoerd, waardoor zij grote verdiensten
heeft voor de vereniging. In het bijzonder noemt hij daarbij haar inzet voor de
ingrijpende veranderingen in de bemenJaarverslag 2012
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sing en het beheer van het vogelasiel en
voor de nieuwbouw daarvan. Hij benadrukt nogmaals het grote respect dat
het bestuur heeft voor de wijze waarop
Aletta zich voor de vereniging heeft ingezet en de grote dank die bestuur en
vereniging haar verschuldigd zijn. Hij
verklaart dat zich in de afgelopen periode verschillen van opvatting hebben
geopenbaard, vooral bij de begeleiding
van medewerkers van het asiel en bij de
uitvoering van besluiten van het bestuur
ten aanzien van medewerkers, die voornamelijk te wijten lijken aan een verschil
in ambitieniveau en gewenst tempo.
Foto: Marco Simonis

kneu

Hierdoor zijn spanningen ontstaan in
de persoonlijke sfeer, die Aletta tot haar
besluit hebben gebracht zich uit het bestuur terug te trekken. Het bestuur heeft
een aantal taken van Aletta onderling
verdeeld, maar is toch behoorlijk onthand door haar vertrek; in de vacature
moet nog worden voorzien.
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De ledenvergadering onderstreept met
een applaus de namens het bestuur uitgesproken woorden van respect en dank.
Vervolgens deelt Ton Haase mee dat hij
door deze onverwachte situatie zijn aangekondigde voornemen om uit het bestuur te stappen voorlopig even uitstelt.
Hij verklaart dat zich nog geen kandidaten voor het bestuur hebben gemeld en
doet een oproep aan de vergadering om
actief mee te werken bij het werven van
nieuwe leden voor het bestuur.

10. Begroting 2012
De penningmeester geeft een korte toelichting op de ter vergadering uitgereikte
begroting. Hij geeft aan dat het bedrag
begroot voor inkomsten uit erfenissen
en legaten nagenoeg zeker is, omdat een
aantal erfenissen in de fase van afwikkeling zijn.
Desgevraagd licht hij toe dat het ontbreken van een post “werving nieuwbouw
asiel” niet betekent dat er op dat vlak
geen activiteiten zullen plaatsvinden.
Alle kosten met betrekking tot de voorbereiding van de nieuwbouw asiel zullen
echter ten laste gebracht worden van de
voorziening “voorbereiding nieuwbouw
asiel”.
Dat de post “kosten voor vrijwilligers”
lager is dan in 2011 hangt samen met
het betalen van kosten uit 2010 in 2011.
Desgevraagd verwacht hij niet dat de
post “overige kosten” te laag begroot
is; in de voorgaande jaren zijn vrij grote
bedragen voor het opknappen van De
Boomkruiper ten laste van deze post gekomen. Voor dit jaar zijn dergelijke kosten niet te voorzien.
De begroting voor 2012 wordt door de
vergadering ongewijzigd goedgekeurd
en vastgesteld.

Foto: André Kommer

kramsvogel

11. Huishoudelijk reglement
Ten aanzien van het concept voor een
nieuw Huishoudelijk reglement dat bij
de agenda voor de vergadering is meegezonden, heeft het bestuur een paar
kleine wijzigingsvoorstellen die ter vergadering zijn uitgereikt omdat het niet
nodig is gebleken voor de vrijwilligers
van het asiel een aparte positie te regelen.
Op de vraag of het niet wenselijk is om in
het reglement een bestedingslimiet voor
het bestuur op te nemen, antwoordt Tom
Claessens dat dit niet nodig is omdat
een dergelijke limiet reeds gelegen is
in de begroting, die door de Algemene
Foto: Caroline Walta

huismus

Ledenvergadering goedgekeurd moet
worden. Deze gedachte wordt door een
aantal andere leden van de vergadering
onderschreven en de vergadering acht
een dergelijke bepaling dan ook niet
nodig of wenselijk.
Het Huishoudelijk reglement wordt
door de vergadering vastgesteld conform het concept met inbegrip van de
wijzigingen die ter vergadering zijn uitgereikt.
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 3. Resultaten 2011 BACrapport en Toekomstplannen
2012 BAC-rapport
Idde Lammers geeft een power-point
presentatie waarin hij in aansluiting op
hetgeen in het Jaarverslag is gemeld de
voortgang van de verschillende onderdelen van het BAC-rapport en de te verwachten ontwikkelingen toelicht.
13. Zie onder 12.
14. Stand van zaken nieuwbouw asiel
In aanvulling op wat Idde Lammers
daarover heeft opgemerkt onder het
vorige agendapunt, meldt de penningmeester dat het bestuur realisatie van de
nieuwbouw zoals die o.a. op de vorige
Algemene Ledenvergadering is gepresenteerd voor een bedrag van minimaal
€ 1.500.000 niet haalbaar acht. Gezien
de huidige financieel/maatschappelijke
situatie en de te voorziene ontwikkeling
van de fondswerving voor de nieuwbouw
is het op dit moment noodzakelijk daarvan af te zien. De bouwkundige situatie
van het huidige vogelasiel dwingt er echter wel toe om op korte termijn naar alternatieven uit te zien. Wellicht kan een
goed alternatief worden gevonden in de
door de gemeente af te stoten stadsboerderij Hoeve Bijdorp, nabij de locatie die
Jaarverslag 2012
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voor de nieuwbouw was voorzien. Een
eerste onderzoek heeft uitgewezen dat de
stadsboerderij nog beschikbaar is en dat
het gebouw met andere opstallen tegen
aanvaardbare kosten voor het vogelasiel geschikt te maken is. Weliswaar zal
niet tegemoetgekomen kunnen worden
aan het volledige programma van eisen
dat voor de nieuwbouw was opgesteld,
maar de situatie zal wel veel beter kunnen worden dan in het huidige asiel en
naar verwachting ook kunnen voldoen
aan de eisen die door het ministerie bij
de vergunningverlening zijn gesteld. Het
bestuur zal vóór 1 mei een voorstel met
een ondernemersplan indienen bij de gemeente.

15. Rondvraag
Alvorens tot de rondvraag over te gaan,
deelt de voorzitter mede dat door de inspanningen van Aletta en Caroline voor
het Jaarverslag en De Wulp een bedrag
van 500 euro voor de nieuwbouw asiel
is ontvangen, waarvoor hij hen hulde
en dank brengt. De vergadering ondersteunt dit met een hartelijk applaus.
De voorzitter roept achtereenvolgens
Loes Jalink en Riet Langenhuizen naar
voren en deelt mee dat het bestuur besloten heeft om hen beiden vanwege
hun grote en jarenlange inzet voor de
vereniging in plaats van de reeds eerder
ontvangen Gouden Wulp een Gouden
Wulp met briljant toe te kennen. Hij
geeft in het kort aan hoezeer zij deze ten
zeerste hebben verdiend waarna hij hen
de nieuwe onderscheiding opspeldt. De
vergadering onderstreept dat met een
warm applaus.
Hetty Mos stelt nogmaals voor om het
boekje van Yvonne van de Pitte over
spreeuwen en andere vogels door de
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Foto: André Kommer

glanskop

HVB te laten uitgeven en te verspreiden,
ook bv. door verkoop in het winkeltje,
waarop met instemming wordt gereageerd. Het bestuur zegt toe de mogelijkheden te zullen onderzoeken.
Op een vraag van Monique van den
Broek of het bestuur dit jaar medewerking kan verlenen aan het ringen van
ooievaars antwoordt de voorzitter dat
daarvoor reeds een bedrag op de begroting is gereserveerd.
Op de vraag van Corrie Ammerlaan
waarom Arris Jan van Ekris niet is
vermeld bij de tellers in het nieuwe
Inventarisatierapport wordt geantwoord
dat hij dan waarschijnlijk niet onder
eigen naam zijn telgegevens heeft ingeleverd.

16. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om
21.55 uur onder dankzegging aan alle
aanwezigen.
Na een korte pauze verzorgt Tom Loorij
een gedegen en humoristische presentatie over fouten die - overal ter wereld - gemaakt worden bij het afbeelden en vermelden van vogels op postzegels.

Ledenadministratie
In 2012 is er achter de schermen hard
gewerkt om het boekhoudprogramma
van de ledenadministratie te verbeteren.
Uiteindelijk is ervoor gekozen de verouderde laptop te vervangen en zal met ingang van 2013 gebruik worden gemaakt
van het programma e-Boekhouden.
De aanwas van 51 nieuwe leden in 2012
was helaas net niet genoeg om het aantal
opzeggingen te compenseren.
Zie bijgaande tabellen.
Ingrid Megens
Stand van zaken per 31-12-2012
Aspirant-leden
3
Gewone leden
979
Familieleden
17
Lid voor het leven
33
Totaal
1032

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
2011
1034
31
2012
1032
32

Foto: Caroline Walta
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Postmaster
Dit jaar kwamen er 436 berichten binnen, iets meer dan vorig jaar.
De vragen en berichten betreffen o.a. de volgende onderwerpen:
• 2012 is het Jaar van de Bij
• beheersverordening Vlietzone gewijzigd
vastgesteld
• ooievaarstelling in Reigersbergen
• Nota Dierenwelzijn gemeente Den
Haag
• ooievaarspaal bij stadsboerderij
Wateringse veld
• dode houtsnip in achtertuin in
Voorburg
• Amateurtuindersvereniging Eigen
Arbeid vraagt advies over het plaatsen
van nestkasten voor uilen

• Golfclub Leeuwenbergh vraagt om
overleg over het verstrekken van informatie over vogels aan hun leden
• vossen worden uitgezet om ganzen te
bestrijden
• Nationale Vogelweek 12 t/m 18 mei
2012
• ontwerp-bestemmingsplan Landgoed
Ockenburgh e.o.
• overlast kraaien en meeuwen
• loslopende honden in natuurgebieden.
Loes Loorij
2010

2011

2012

53
16
14
7
5

44
16
11
15
6

46
13
15
9
14

15
10
1
4

5
11
3
13

2
20
4
17

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

Totaal

440

418

436

Nieuwsbrieven
Haags Milieucentrum
HOF, Promotie Haags Vrijwilligerswerk
KNNV
Tringa Paintings
Overig

Persberichten
Zuid-Hollands Landschap
Landschapsbeheer Zuid-Holland
Dunea
Overig

Andere berichten
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Informatietelefoon
Medio augustus is ons nieuwe informatienummer, 06 - 46426809 in gebruik genomen. Voorlopig zit het mobieltje in
de zak van de voorzitter, waar het 24 uur
hoorbaar is. Gelukkig wordt er na tienen
niet meer gebeld en is het aantal vragen
voorlopig beperkt tot 30 per maand.
Riet Langenhuizen die deze taak jarenlang voortreffelijk uitvoerde (30 tot 40 telefoontjes per maand) moest helaas door
fysieke ongemakken haar activiteiten
staken. Niet voor niets kreeg zij tijdens
de ALV van 16 april een nieuwe Gouden
Wulp met een briljant opgespeld.
Net als Riet zal ik enkele opmerkelijke
vragen en meldingen voor onze lezers
noteren.
- Wat te doen met grote “wilde” zwaan,
wandelend over het fietspad ter hoogte
van de Vinkenbaan?
- Een eenzame Chinese dwergkwartel
deed zijn best om 24 uur per dag een
vrouwtje te lokken; twee overburen
raakten in de stres door gebrek aan
slaap. De Landelijke Inspectie Dienst
vond dat er sprake was van overtreding
van de Dieren Welzijnswet en de zielenpoot werd in beslag genomen.
- Een Rotterdammer vindt de opgepimpte nestkastjes in de tuincentra
maar niks. Advies: er zijn échte nestkasten in voorraad bij Vogelasiel De Wulp.
- Wanneer komt de ooievaars-dvd uit?
(deze is inmiddels gereed en verkrijgbaar!).
- Wassenaar: “er loopt een geringde bosfazant in onze tuin, straks grijpt onze
hond hem…”Advies: “hij kan vast wel
vliegen anders kwam hij ook niet over
het hek, gewoon eruit jagen.”

Foto: Rogier Mos

merel

- “Waar zijn alle merels gebleven?” Beller
had kennelijk de alarmerende berichten gelezen over de “merelziekte”-epidemie in o.a. Duitsland.
- Heerhugowaard: “er is een pauw van
het dak gevallen, ik denk dat hij dood
is” Advies: “(dode) pauw door dierenambulance laten ophalen.”
- Al drie doodgevlogen houtsnippen gevonden bij het Haagse stadhuis. Ze vliegen tussen de torens van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken door en knallen dan tegen de verlichte ramen van de
luchtbrug. Wat te doen?: raamstickers
plakken, ruiten vervangen door speciale voor dieren “zichtbare” ramen, minder verlichting aan.
- Leidse brugklas verzoekt om lessen
over vogelbescherming en het zelf timmeren van nestkastjes. Ruud van der
Waard en voorzitter gaan tweemaal 3
uur aan de slag als onderwijzer.

Frederik Hoogerhoud
Jaarverslag 2012
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De Wulp
43e jaargang nr. 1 - februari 2012

De Wulp
43e jaargang nr. 2 - mei 2012

De Wulp
43e jaargang nr. 3 - augustus 2012

De Wulp
43e jaargang nr. 4 - november 2012

Verenigingsblad De Wulp
De Wulp verscheen in 2012 weer vier
keer. De oplage die voor diverse publiciteitsdoeleinden was verhoogd naar
1.400, is aan het einde van het jaar weer
teruggebracht naar 1.300. Het aantal pagina’s voor elke editie was wederom het
maximum van 32.
Er is een aantal vaste rubrieken: voorwoord van de voorzitter, verslag uit
vogelasiel De Wulp (Ruud van der
Waard), overzicht publiciteit en evenementen (Loes Jalink), artikel vogel van
de Rode Lijst (Tom Loorij), inhoudelijk
artikel over een specifieke vogelsoort
(Wim Kooij), veldwaarnemingen (Tom
Claessens) en een overzicht van de door
onze vereniging georganiseerde excursies, lezingen en reizen. Een drietal enthousiaste dames voorziet ons regelmatig van boeiende vogelverhalen (Yvonne
van de Pitte, Fennie Steenhuis en Lily
Weerdesteijn). Over en weer nemen wij
ook interessante informatie over van
andere Haagse groenverenigingen zoals
IVN en AVN. Verder zijn we zeer blij
met de fotografen, die ons spontaan van
prachtig werk voorzien.
Het blad is er niet alleen voor onze
leden en vrijwilligers, maar is eveneens
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een belangrijk publiciteitsmiddel. Door
ons blad aan openbare bibliotheken,
gemeenten, winkels e.d. in de regio beschikbaar te stellen en aan geïnteresseerden aan te bieden bij evenementen waar
wij aanwezig zijn, maken we mensen attent op het bestaan van onze vereniging.
De Wulp zou niet in deze vorm kunnen bestaan zonder onze trouwe adverteerders, waarmee zij een doelgroep
bereiken die graag gebruikmaakt van
hun diensten: Bischof Landscaping, De
Bomenkapper, Ringfoto Focus en sinds
2012 BirdingBreaks Reizen.
De redactie bedankt de commissies en
leden voor alle kopij, foto’s, tips en suggesties, die wij blijven verwelkomen.
Een speciaal woord van dank voor bijdragen van Aletta de Ruiter, vormgeefster Germaine Pasmans, correctrice Loes
Loorij.
Tip voor groene recycling: geef De Wulp
na het lezen door aan familie, buren,
collega’s, buurthuis, sportclub, wachtkamer van (tand)arts, fysiotherapeut,
ziekenhuis, school e.d.
Caroline Walta

Website
Ook in 2012 was onze website www.haagsevogels.nl een belangrijk en onmisbaar
communicatiemiddel van de vereniging.
Gezien de statistieken wordt hij zeer
vaak geraadpleegd.
Bij een vereniging als de HVB is succes
vaak afhankelijk van het niet aflatende
enthousiasme van enkele personen.
Daar waar het de website van de vereniging betreft mogen we blij zijn met het
enthousiasme en de punctualiteit van
vrijwilliger Caroline Walta; voor het
vierde jaar op rij heeft zij het beheer van
de site verbeterd. In 2012 zijn er welgeteld 77 uitgebreide nieuwsberichten geplaatst van zeer grote diversiteit. Maar
dat is niet het enige. Ook de actualiteit
van de excursies, lezingen en reizen is altijd op de website te vinden.
Die pluim geldt trouwens ook voor de
gebruikers van de pagina waarnemingen. Vrijwel dagelijks wordt er door
enthousiaste vogelliefhebbers melding
gemaakt van bijzondere waarnemingen.
Soms ontstaan in de opvolgende reacties discussies tussen vogelaars over wel

of niet waargenomen details. Het meest
bijzondere van deze pagina is, dat er
nooit misbruik wordt gemaakt van dit
interactieve meldpunt. Zonder tussenkomst van een redacteur gaan de meldingen online en daar staan nooit rare
dingen tussen. Compliment voor alle
gebruikers dus. Naar aanleiding van de
aangemelde waarnemingen maakt Tom
Claessens elk kwartaal een uitgebreid
overzicht voor het verenigingsblad.
De websitecommissie bestond in 2012
uit Caroline Walta en Aletta de Ruiter.
Vogelasiel De Wulp heeft een eigen website (www.vogelasieldewulp.nl) die niet
door de websitecommissie wordt beheerd, maar door de vrijwilligers van het
asiel. Deze site is niet interactief, maar
wordt meer gebruikt als visitekaartje
voor het vogelasiel waar buitenstaanders
informatie kunnen vinden over openstelling, opvang en eerste hulp voor gevonden vogels. Daarmee voldoet de site
aan de eerste eisen.
Aletta de Ruiter

Jaarverslag 2012
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Commissie Publiciteit (PR)
De Commissie Publiciteit is dit jaar twee
leden kwijt geraakt. Riet Langenhuizen
heeft na tientallen jaren inzet voor de
winkel en de informatietelefoon vanwege
haar gezondheid het stokje over moeten
geven. Wij zijn haar heel dankbaar voor al
het werk dat ze al die jaren voor ons heeft
verzet. Bij de ledenvergadering had ze
daarvoor de Gouden Wulp met briljant
door de voorzitter opgespeld gekregen en
later hebben we in kleine kring feestelijk
afscheid van haar genomen.
Gwen Troost is gestopt als lid van onze
commissie aangezien ze andere prioriteiten heeft gesteld. Gelukkig blijft ze wel
meewerken in de kraam en bij andere activiteiten. De commissie bestaat nu nog
uit Loes Jalink, Hetty Mos en Rogier Mos
als bestuursvertegenwoordiger. Veronica
van Berkel heeft dit jaar echter regelmatig
meegeholpen en meegedacht. Zo heeft zij
de winkel meegenomen naar de vogelherkenningscursus en enkele lezingen.
De commissie is dit jaar 3x bij elkaar geweest, waarbij Dick Pescott namens de
Veldwerkcommissie regelmatig aanwezig
is geweest.

Activiteiten in 2012
- Het jaar begon al vroeg met de landelijke ooievaarstelling op 15 januari bij
Reigersbergen. Hier zijn veel belangstellenden op afgekomen. Er was veel
media-aandacht, onder andere van
Omroep West die diverse mensen voor
de camera heeft geïnterviewd.
- Het weer liet niet toe, dat er in januari
of februari een excursie in de Dr. Abraham
Schierbeektuin kon worden gegeven. Op
15 september lukte het Hetty Mos en
Hilde Küpfer wel, waarbij de aanwezigen - bijna allen niet-leden die al een
jaar op de “wachtlijst” stonden - erg
positief waren over de mogelijkheid te
kunnen zien wat er achter het bordje
“Vogelrustgebied” verborgen is.
- Op 24 maart is geprobeerd of er belangstelling is voor een kraam tijdens een
braderie. Dit viel tegen. Onze indruk is
dat men vooral naar een braderie komt
om aanbiedingen te kopen.
- Op 31 maart organiseerde de Fergusonscoutinggroep weer een speurtocht voor
scouts en andere wandelaars, waardoor
Foto: Loes Jalink

excursie bij het ooievaarsnest in Voorburg
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rond de 100 mensen het asiel bezochten. Een deel van de opbrengst van dit
evenement was voor ons vogelasiel dat
€ 250,- ontving.
- Ook dit jaar trokken de vroege vogelexcursies in het Westduinpark veel belangstelling. Elke donderdag in april liepen er
rond de 50 mensen vanaf 6.30 uur onder
leiding van Ton Haase en andere vogeldeskundigen het vaste rondje vanaf de
Fuutlaan.
- Bij de Kijk en Doe dag in het Haagse Bos op
maandag 9 april (Tweede Paasdag) hebben we in regen en wind gestaan met een
knutselkraam en een informatie-/verkoopkraam, zoals meestal samen met
de Egelopvang. Ondanks het slechte
weer was de belangstelling groot. Er
zijn kaarten gemaakt en kleurplaten gekleurd, e.d. Er zijn ook veel kleurplaten
meegegeven om rustig thuis te vervolmaken.
- De Geraniummarkt op 30 april trok weer
veel plantenliefhebbers. Een redelijk
aantal bezocht onze kraam, waaronder
de burgemeester, die we een inventarisatierapport en folders hebben mogen
geven.
- Begin mei organiseerde Vogelbescher
ming Nederland voor het eerst een landelijk vogelkijkdag. Als Haagse Vogel
bescherming hebben we hierop ingehaakt door op 17 mei, Hemelvaartsdag
om 15.00 uur een excursie in de duinen te
houden. Aanvankelijk waren er weinig
aanmeldingen, maar na een persbericht
in de Haagse kranten en huis-aan-huisbladen kwamen er ruim 30 mensen op
af die onder leiding van Rogier Mos een
boeiende wandeling hebben gemaakt.
We hebben na afloop veel folders en
ander materiaal kunnen meegeven.
Helaas lieten de kinderen het afweten.
- Op 9 juni waren we met een kraam uit-

genodigd door de Amateur
tuinders
vereniging De Uithof, die op deze dag
van de wethouder het keurmerk voor
natuurlijk tuinieren kreeg.
Later hebben we een vraag om advies gekregen over het verwerken van takken in
takkenrillen.
- Bij het Voorburgse ooievaarsnest op 16 juni
bij de Molen de Vlieger was er, ondanks
de sterke wind, redelijk wat belangstelling voor het verhaal van Caroline Walta
en voor kijken door de telescopen van
Caroline en onze voorzitter, Frederik
Hoogerhoud. De jaarlijkse excursie
naar het ooievaarsnest in Marlot ging
niet door, want daar waren dit jaar geen
jongen geboren.
- Zondag 8 juli was er in het Westbroekpark
ook dit jaar de publieksdag bij uitreiking van de Gouden Roos, waar wij met
een kraam aanwezig waren. Het weer
werkte niet erg mee, zodat we niet zoveel
bezoekers bij onze kraam langs kregen.
- Bij de Natuurfeestdag in Meijendel op 15
september was het extra spannend,
omdat prins Willem-Alexander en
prinses Máxima het nieuwe bezoekers
Foto: Caroline Walta

Natuurfeestdag in Meijendel
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centrum kwamen openen.
Veel kinderen kwamen langs bij onze
knutselkraam om dieren te knutselen,
dennenappels te versieren e.d. Een groot
succes: na afloop waren wij door onze
complete voorraad klei heen.
- Op 30 september was er voor het eerst
een Mooi Puur markt op het Plein. We hebben hier samen met de AVN een kraam
bemenst. Er was redelijk wat belangstelling voor dier- en milieuvriendelijk tuinieren. Er liepen echter ook veel mensen
van buiten de stad rond, waardoor ik
niet verwacht dat het veel nieuwe leden
oplevert.
Foto: Caroline Walta

Mooi Puur markt op het Plein

- Het Natuur- en techniekspektakel van de
Haagse natuurverkenners op zondag
25 november 2012 in het atrium van
de Haagse hogeschool is langzamerhand een traditie geworden. Vanaf
12.00 uur konden de kinderen bij ons
vogelkleurplaten kleuren, egelkaarten
maken, handvogels kleuren en in elkaar vouwen, van klei vogels of andere
dieren maken, uilenballen uitpluizen of
vogelvoer maken van een dennenappel.
Voor het laatste was zoveel belangstelling, dat er bijna twee potten pindakaas
zijn opgemaakt. Ook hebben we hier de
film “Ooievaars Natuurlijk” getoond en
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Foto: Loes Jalink

Natuur- en techniekspektakel op 25 november

mede-maker Monique van den Broek
heeft een exemplaar aan wethouder
Baldewsingh aangeboden.
- Tot slot is begin november de dvd met
daarop de Haagse films van Jan van
den Ende en Monique van den Broek
uitgekomen. Hierop staan de natuurdocumentaires “Ooievaars Natuurlijk”,
“Struinen door de Duinen”, “Clingen
dael”, “Natuur Nabij” en “Den Haag
Natuurlijk”. De video’s van deze films
waren uitverkocht en er was regelmatig
vraag naar een uitgave op dvd. Inmiddels
zijn er flink wat van verkocht (voor €10,te koop o.a. in ons vogelasiel, bij ondergetekende of via de link op onze website
www.haagsevogels.nl).

Winkel
Open middagen in het vogelasiel De
Wulp waren er weer elke eerste zondag
van de maand, waar Riet de eerste maanden van het jaar nog met de winkel stond.
Dat is daarna door Gwen, Veronica, en
Loes overgenomen. Over het algemeen
was daar weinig belangstelling voor de
winkel; men komt duidelijk vooral voor
het asiel.
Loes Jalink

Vogelasiel De Wulp
Wederom een jaar dat begon met strenge
kou, waardoor er weer een wintervoedering op touw gezet moest worden. De
koudegolf kwam pas laat in de winter op
gang, maar toch zijn daardoor heel wat
vogels en dan veelal watervogels, maar
ook houtsnippen, in de maand februari
in de problemen gekomen. Gedurende de
hele winter zijn tussen oktober 2011 en
eind maart 2012 in totaal 205 houtsnippen bij ons aangebracht.
In het personeelsbestand is afgelopen
jaar het een en ander gewijzigd. Carla
van Pelt heeft het team eind mei - aan
het eind van haar contractperiode - verlaten. Gelukkig zijn wij erin geslaagd bijtijds een nieuwe, goed opgeleide en naar
al snel bleek, enthousiaste medewerkster
aan te trekken in de persoon van Sharon
Lexmond. Omdat zij van maandag tot en

met vrijdag aanwezig is, heeft Steven de la
Parra zijn werktijden deels naar het weekend verlegd. Door het aannemen van
de inmiddels eveneens gecertificeerde
Pauline Jorna voor de zondagmiddag is
het gelukt om aan de nieuwe vergunning
eisen van het ministerie te voldoen. Die
eis stelt dat er altijd een gekwalificeerde
medewerker in het asiel aanwezig moet
zijn. Naast hun betaalde werkzaamheden
zetten onze medewerkers zich overigens
ook nog op vrijwillige basis in om het
asiel draaiende te houden.
Naast de betaalde krachten kunnen wij
gelukkig een beroep doen op zo’n 90 vrijwilligers, die zich één of meer dagdelen
per week (van april tot en met september
ook in de avonduren) inzetten om de verzorging van de vogels in het asiel mogelijk te maken.
Groot was dan ook de schrik die wij te

Foto: Hans Goeijenbier

jonge jan-van-gent
Jaarverslag 2012

21

verwerken kregen door het bericht van
het plotselinge en onverwachte overlijden van Ruud de Fouw op 30 november
jongstleden. Vanaf mei 2003 was hij een
stabiele kracht binnen ons asiel, die zich
op velerlei terrein inzette en door ieder
werd gewaardeerd. Hij werd slechts 65
jaar.
Ook dit jaar hebben wij weer te maken
gekregen met vernielingen aan ons gebouw. Driemaal werd een poging tot
inbraak gedaan. Het bleef gelukkig bij
pogingen, maar die veroorzaakten wel
schade en overlast zoals het doen van
aangifte en het verrichten van de nodige
reparaties. Door het plaatsen van een
extra buitenlamp en een inbraakalarmlicht hopen wij verder onheil te voor
komen.
Foto: Hetty Mos

huisbaar. Verder zijn er kunststof kratten aangeschaft voor het transport van
vrij te laten vogels en kunststof bakken
voor het bewaren van linnengoed zodat
de muizen er niet meer in kunnen huishouden.
Op het gebied van de dierverzorging zijn
wij continu bezig de voedsel- en medicijnprotocollen aan te passen en te verbeteren. De medewerkers doen hun best
om door studie en onderzoek en door
middel van contacten met andere asiels
een beter inzicht te krijgen in de (voedsel)behoeften van sommige probleem
vogels.
Als laatste punt willen wij de dalende
lijn aanstippen in het aantal jaarlijks
opgevangen vogels. Volgens het ministerie zijn wij het asiel met de grootste
‘vogelomzet’ per jaar. Al jaren lag dat
aantal rond de 7.000 vogels per jaar. In
2011 waren dat er nog 6.500. Dit jaar registreerden wij 6.116 binnengebrachte
dieren. Hoe overigens de verhouding
ligt met de uiteindelijk weer vrijgelaten
vogels, is nog een punt van onderzoek.
Doordat de gegevens van de afgelopen
drie jaar nu ook digitaal beschikbaar
zijn, kan dat onderzoek wat gerichter
plaatsvinden. Wij zullen daarover in de
toekomst ook informeren.

slechtvalk

Binnen het gebouw zijn wij continu aan
de slag om alles gangbaar te houden. Zo
hebben wij nieuwe opvanghokken laten
maken voor de ‘babyroom’ en een hok
waar de medewerkers van de dierenambulance buiten de openingstijden van
het asiel de op te vangen vogels kunnen achterlaten. Ook de mobiele kooien
waren dringend aan vervanging toe.
Overigens zijn alle nieuwe kooien ver-
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Nieuwbouw vogelasiel
In het Jaarverslag 2011 werd reeds melding gemaakt van de moeilijke financiële positie van de vereniging met betrekking tot de realisatie van de toch wel
noodzakelijk geachte (ver)nieuwbouw
van het vogelasiel. Nadat de opvolger
van de overleden architect Jan Hoebert,
Erna Stoetzer, het ontwerp had voltooid,
heeft een daarin gespecialiseerd bureau
het plan doorgerekend en kwam uit op

Foto: Hetty Mos

waterral

een bouwsom van circa 1,5 miljoen euro.
Het behoeft geen betoog dat een dergelijk bedrag, zeker in deze tijd, door onze
vereniging niet is op te brengen.
Wij zijn dus terug bij af. Enerzijds is er
de situatie dat de huidige behuizing van
het vogelasiel een zeer moeizame is, in de
zin van onderhoud op korte en lange termijn, anderzijds dat de financiële middelen van de vereniging beperkt zijn.
Daarnaast is er de opstelling van de
Dienst Stadsbeheer van de gemeente
Den Haag, die het huurcontract voor de
locatie Heliotrooplaan 15 per 31 december 2013 heeft opgezegd, omdat het vogelasiel, volgens het huidige beleid niet
meer zou passen binnen het historische
landgoed Meer en Bos. Met de opzegging
wordt de vereniging onder druk gezet
om op te schieten met de verhuizing.
Groot was dan ook onze verbazing toen
er in de recente (concept) beheersverordening juist wel plaats bleek ingeruimd
voor de maatschappelijke functie van
het vogelasiel. We blijven maar nuchter onder deze verschillende berichtgevingen en gaan ervan uit dat er wel een
oplossing komt als het water ons aan de
lippen staat.
Overigens heeft de gemeente Den Haag
zich wel bereid verklaard actief mee te

helpen bij het zoeken naar een nieuwe
locatie.
Kortom, het bestuur beraadt zich momenteel over haar positie ten opzichte
van de gemeente Den Haag (wel of niet
een andere locatie voor het vogelasiel) en
maakt zich tegelijkertijd zorgen over de
(financiële) (on)mogelijkheden voor instandhouding van Vogelasiel De Wulp.
Wat de uitkomst ook moge zijn van die
beraadslagingen, het bestuur zal geen
besluiten nemen over nieuwbouw van
het asiel of grondige verbouwing van
het huidige asiel dan na goedkeuring
van die plannen door de Algemene
Ledenvergadering.

Fondswerving voor de nieuwbouw
In 2012 is het Fondswervingsteam, bestaande uit Hans Elders, Idde Lammers,
Aletta de Ruiter, André Smit en Frits
IJzendoorn eenmaal bijeen geweest. Kort
na deze bijeenkomst werd het mogelijk
betrekken van de stadsboerderij Hoeve
Bijdorp een serieuze optie. Enkele leden
van het team zijn toen actief geweest bij
het opstellen van het door de gemeente
gevraagde ondernemersplan. Omdat
het verhuizen van het vogelasiel naar de
Hoeve Bijdorp een veel goedkopere optie
zou zijn dan het bouwen van een nieuw
vogelasiel, zijn de fondswervingsplannen in de koelkast gezet. Hoeve Bijdorp
is echter door de gemeente niet aan de
HVB maar aan Parnassia in gebruik gegeven. Inmiddels worden nieuwe plannen uitgewerkt voor een veel minder
kostbaar nieuw gebouw op een andere
locatie. Zolang deze plannen nog niet
definitief zijn, is actieve fondsenwerving
niet logisch.
Ruud van de Waard
Rob de Jong en Idde Lammers
Jaarverslag 2012
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Commissie Excursies en Lezingen (CEL)
Foto: Caroline Walta

Scheveningse zuiderhavenhoofd

De samenstelling van de CEL is dit
jaar gewijzigd. Jouke Karper heeft
zijn werkzaamheden voor de CEL aan
het begin van het jaar beëindigd. Riet
Langenhuizen, die de PR-commissie jarenlang in de CEL vertegenwoordigde,
is dit jaar gestopt met haar activiteiten
voor de HVB. Henk Wardenaar is in de
loop van het jaar de CEL komen versterken. De leden van de commissie zijn vier
keer bijeengekomen.

Excursies
Er zijn dit jaar 32 excursies geweest,
waarvan 21 dagexcursies en 11 dagdeel
excursies.
Naast excursies in de provincie ZuidHolland, waren er excursies in Zeeland,
Noord-Holland, Noord-Brabant, Utrecht
en Flevoland.
In vrijwel alle gebieden waren mooie
waarnemingen. Een greep hieruit:
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wilde zwanen in de polder Arkemheen in
januari; vier ransuilen bij de Zegerplas
in Alphen aan den Rijn in februari;
zwartkopmeeuw, baardman, Cetti’s zanger en waterral in de Hoeksche Waard
in maart; bosruiter en blauwborst op
Tiengemeten in april; bonte vliegenvanger op Landgoed Huis ter Heide in
mei; purperreiger, bosrietzanger, snor
en grauwe vliegenvanger tijdens de vaartocht op de Nieuwkoopse plassen in
Foto: Ton Hissink

paarse strandlopers en steenlopers

mei; nachtzwaluw tijdens de middagen late avondexcursie eind juni naar de
Brabantse Wal; visarenden en slechtvalk
tijdens de vaartocht van Staatsbosbeheer
in de Biesbosch in september; pestvogels in Barendrecht in november; kuifduiker, ijseend, paarse strandloper en
toendrarietgans in Zeeland in december.
De excursies trokken in totaal zo’n 500
deelnemers.
In de maand april werden op de donderdagochtend vijf vroege vogelwandelingen
in het Westduinpark gehouden. Deze
wandelingen werden zeer goed bezocht:
wekelijks waren er tussen de 30 en 50
deelnemers.

roerdomp, ruigpootbuizerd en houtsnippen in het Lauwersmeergebied tijdens de dagtocht met Hans Gartner van
Staatsbosbeheer.
Het mooie sneeuw- en ijslandschap
maakte de mindere aantallen vogelwaarnemingen weer goed. Het onderkomen
was prima en was, zoals het jaar tevoren,
in “De Blikvaart” in Sint Annaparochie.

Meerdaagse excursies
Dit jaar zijn vier meerdaagse excursies
georganiseerd:

Voorjaarsweekend Zeeuws-Vlaanderen
(4 t/m 7 mei)
Dit deel van Nederland is een goede plek
om in het voorjaar vogels te kijken. Ook
landschappelijk is Zeeuws-Vlaanderen
de moeite waard met kleine pittoreske
stadjes en dorpen. Het verblijf was een
groepsaccommodatie in Schoondijke,
gelegen onder Breskens. Van hieruit werden door de negen deelnemers diverse
prachtige vogelgebieden bezocht, zoals
het Zwin, het Verdronken Land van
Saeftinge en de Sophiapolder. Ondanks
de regen die vaak viel, werden veel vogels gezien en veel mooie waarnemingen
gedaan zoals: regenwulp, dwergstern,
kanoet, patrijs, geoorde fuut, bonte vliegenvanger, koekoek, gele kwikstaart,
slechtvalk, krooneend, zwartkopmeeuw,
steltkluut, kleine strandloper. Er kan
worden teruggekeken op een geslaagd
vogelweekeinde.

Ganzenweekend in Friesland (10 t/m 13
februari)
Met zestien deelnemers werd een bijzonder ganzenweekend gehouden. Het
weekend werd namelijk door ijs gedomineerd: de Elfstedentocht ging bijna
door. Alleen op de laatste dag werden
ganzen waargenomen in de polder bij
Makkum. Er werden wel diverse andere
mooie waarnemingen gedaan, zoals een
grote burgemeester bij Den Oever; een

Midweek Zuid-Limburg (1 t/m 5 oktober)
Met een beperkt gezelschap van zes personen werd een gezellige en geslaagde
midweek gehouden. Op weg naar het
zuiden werd het nationaal park De
Maasduinen bezocht. In Zuid-Limburg
werd verbleven in “Gasthof Euverem”
in het gelijknamige plaatsje, gemeente
Gulpen. Er werd genoten van de schitterende natuur met beginnende herfstkleuren, waarbij naast het waarnemen

Foto: André Kommer

vaartocht Nieuwkoop

Jaarverslag 2012
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van veel soorten vogels ook andere natuurwaarnemingen werden gedaan, zo
als herten, vlinders en paddenstoelen.

Najaarsweekend Lauwersmeer en
Groningen (5 t/m 8 oktober)
Dit gebied is altijd een vast onderdeel van
het ganzenweekend in de winter, maar
is in andere jaargetijden ook goed voor
meer zeldzame soorten. Veertien deelnemers verbleven in de gezellige groepsaccommodatie “Robersum” in Vierhuizen,
op de grens van Friesland en Groningen,
vlakbij het Lauwersmeergebied. Er werden mooie waarnemingen gedaan, zoals
een groepje kleine strandlopers bij de
Ezumakeeg, een grote groep zonnende
watersnippen in de Emmapolder bij
Uithuizen, tienduizenden steltlopers in
de Breebaartpolder aan de Dollard, een
grote jager ten oosten van Lauwersoog,
een grote groep baardmannetjes bij de
Jaap Deenshut. Ook werd, weliswaar in
de verte, het zeearendenpaar met hun
jong waargenomen, aan de zuidzijde van
het Lauwersmeer.
Lezingen
Dit jaar werden weer zes interessante lezingen gehouden in het Benoordenhuis.
- In januari gaf Marcel van der Tol een
lezing over de Cevennen, een streek in
Frankrijk.
- In februari hield Kees Mostert een videopresentatie over vogels en hun verschijnselen, met speciale aandacht voor
de zeetrek.
- In maart sprak Wigle Braaksma, lid van
vogelwacht Utrecht, over zangvogels en
hun voedselecologie.
- In september belichtte Rob van Hattem
de filosofie en psychologie van de vogelaar en het kijken naar vogels met
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Foto: Caroline Walta

pestvogel

de lezing: “Wie is dat toch met die tele
scoop?”
- In oktober vertelde boswachter Jacques
van der Neut hartstochtelijk over “zijn”
Biesbosch, waarbij o.a. de nestelende
zeearend aan de orde kwam.
- In november nam Vincent van der Spek
ons in zijn lezing mee naar Bulgarije,
waar de verscheidenheid aan vogels
groot is.

Cursussen
Eduard Opperman heeft dit jaar weer
twee boeiende cursussen vogelherkenning gegeven.
In april een cursus die in het teken
stond van de vogels die in deze tijd uit
hun overwinteringsgebied terugkeren.
In september en oktober een najaarscursus, waarbij de najaarstrek centraal
stond. Elke cursus bestond uit drie cursusavonden en werd afgesloten met een
ochtendexcursie.
Deze cursussen blijken steeds in een behoefte te voorzien en zullen dan ook op
het CEL-programma blijven staan.
Renée Lankhorst

Commissie Veldwerk
De Commissie Veldwerk telt vijf personen
(Boudewijn Schreiner, Jaap Zoet, Peter
Waenink, Dick Pescott, Nastja Duijsters).
Frederik Hoogerhoud woont regelmatig
de vergaderingen bij als bestuursvertegenwoordiger.
Ruud van der Waard heeft in januari afscheid van de commissie genomen wegens drukke werkzaamheden bij het vogelasiel De Wulp.
Sinds enige tijd woont Martin van de
Reep de commissievergaderingen bij
om te zien of hij lid wil worden van de
Commissie Veldwerk.
Er is het afgelopen jaar zes keer vergaderd.

Vogelwachterswerkdagen
Dit seizoen staan er vijf vogelwachterswerkdagen op het programma waarvan

Foto: Boudewijn Schreiner

met een zware bosuilkast de boom in

er inmiddels twee plaatsgevonden hebben. Het blijkt dat de dagen echt nodig
zijn om de beheerders van vogelrustgebieden te helpen het terrein te onderhouden en vogelvriendelijk te maken voor
het broedseizoen. Iedereen is welkom op
de werkdagen om te komen helpen. De
sfeer is gezellig en wordt mede verhoogd
door koek, koffie en later op de dag een
kop warme soep. Het blijkt steeds weer
dat erwtensoep er het beste in gaat!
Dick Pescott heeft zijn EHBO-diploma
gehaald zodat er een tweede gecertificeerd persoon is voor de werkdagen.

Vogelwachters en telgebieden
De groep vogelwachters bestaat momenteel uit 60 personen. Zij inventariseren
ieder voorjaar de vogels in een eigen telgebied in Den Haag en directe omgeving.
Het resultaat daarvan wordt verwerkt in
het Inventarisatierapport.
Ieder jaar organiseert de commissie een
vogelwachtersuitje als dank voor de
vogelwachterswerkzaamheden. Dit jaar
ging het uitje naar de Nieuwkoopse
Plassen waar een tocht met een fluisterboot op het programma stond. Maar
eerst stond de koffie en appeltaart klaar.
Na een leuke vaartocht onder leiding
van een gids van Natuurmonumenten
kon men genieten van een lunch op het
terras en uitzicht over het water.
Tijdens de lunch kreeg Ruud van der
Waard een cadeau overhandigd voor zijn
vele werkzaamheden voor de commissie.
Een applaus viel hem ten deel.
Na de lunch was er ook nog tijd om in de
buurt vogels te gaan spotten.
Het was een gezellige dag met een heerlijk zonnetje en vrolijke vogelwachters.
Jaarverslag 2012
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Foto: Boudewijn Schreiner

vogelwachtersuitje vanuit een bootje

Vogelrustgebieden
Alle zestien vogelrustgebieden hebben
een beheerder en/of een contactpersoon.
De beheerders inventariseren vogels in
het terrein en nemen het onderhoud van
het vogelrustgebied voor hun rekening.
Hetty Mos heeft voor een aantal vogelrustgebieden een voorbereidend beheerplan opgesteld.
Omdat een professionele uitvoering
hiervan vereist was en ook de gemeente
hierop had aangedrongen, heeft Aletta
de Ruiter (De Groene Vraagbaak) in samenspraak met Boudewijn Schreiner
(beheerder) een conceptbeheerplan opgesteld voor het Gravin van Bylandt
Vogelrustgebied.
Foto: Boudewijn Schreiner

Dit concept is voorgelegd aan de gemeente Den Haag en kreeg een positief
onthaal.
Het gebeurt helaas nogal eens dat het
hekwerk van een vogelrustgebied beschadigd wordt door een flinke storm
of dat een gedeelte opengeknipt wordt
door vandalen. Dat vergt dan weer herstelwerk.
In het prikkeldraad van het hek van vogelrustgebied Paroussia zat een bosuil
vast. Met hulp van de brandweer is het
dier bevrijd en naar De Wulp gebracht
om te herstellen.
Frederik Hoogerhoud en Peter Leijenaar
maken nestkasten voor de vereniging.
De nestkasten worden gebruikt voor de
vogelrustgebieden en voor de verkoop
aan particulieren.

Activiteiten in het veld
Boudewijn Schreiner, Martin van de
Reep en Frederik Hoogerhoud wonen
regelmatig overlegbijeenkomsten met
Dienst Stadsbeheer bij.
Met woningbouwbedrijf Vestia (Meeu
wen
hof Scheveningen) zijn aangaande
het plaatsen van nestkasten een aantal
positieve zaken overeengekomen. De
plantsoenen zullen zoveel mogelijk vogelvriendelijk worden gemaakt. Martin
van de Reep onderhoudt daarvoor goed
contact met de projectleider van woning
bouwcorporatieVestia.
Bovengenoemde is slechts een greep uit
de activiteiten van de commissie, maar
het geeft de belangrijkste onderwerpen
weer.

wintervoedering bij wak in Park Clingendael
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Nastja Duijsters

Milieucommissie (MIC)
In de gemeente Den Haag zijn er geen
meldingen binnengekomen van overtredingen van de Flora- en faunawet.
Hier is dus netjes volgens de gedragscode gewerkt. Wel kwam er een brief uit
Ter Heijde van een loodgietersbedrijf.
Volgens omwonenden konden de voorgenomen werkzaamheden - het vervangen van de goten - niet worden uitgevoerd omdat er vogels broedden onder
de pannen. Ons advies om het werk over
het broedseizoen heen te tillen, werd
in dank aanvaard en als zodanig uitgevoerd.
Foto: Rogier Mos

gierzwaluw

Wat betreft Leidschendam-Voorburg
starten wij met een voorval uit 2011.
Midden in het broedseizoen is een aannemer aan de Bruijnings Ingenhoeslaan
gevelkozijnen aan het vervangen. Ter
plekke bevinden zich een aantal gierzwaluwnesten. Uit een gesprek met de uitvoerder blijkt dat nog vlak voor de bouwvakvakantie de dakgoten hersteld zullen
worden. Dat is nu juist de plaats waar de
gierzwaluwen hun nest hebben gevon-

den. Met de uitvoerder en de toezichthouder van de woningcorporatie wordt
afgesproken dat er vóór de bouwvakvakantie niet meer aan de goten wordt gewerkt. De werkzaamheden worden na de
bouwvakvakantie weer opgepakt en elke
morgen om 07.00 uur wordt het te herstellen traject geïnspecteerd of de nesten
inderdaad verlaten zijn. Intussen hadden wij nog wat extra gaten gemaakt en
zo konden wij bij terugkeer van de zwaluwen een uitbreiding van het aanbod
nestgaten bieden. Hoewel de verplichte
controle op broedvogels vooraf niet is
uitgevoerd, is alles toch nog in goede
harmonie afgerond.
Medio juni van dit jaar komen er van
verschillende kanten meldingen binnen
dat er aan de Zijdesingel gewerkt wordt
in het broedseizoen op een locatie waar
kleine karekieten broeden. Ter plaatse
blijkt er op het moment van controle
niet gewerkt te worden. De werkzone
lijkt qua biotoop ook niet erg geschikt
voor kleine karekieten, maar om zeker
te weten of dit ook werkelijk zo is, ga
ik zondagochtend om 05.00 uur een
inventarisatieronde lopen. Er blijkt een
kleine karekiet te zingen in de werkzone
en er zitten drie paar kuifeenden. Alle
andere kleine karekieten zingen in de
spoorsloot en deze valt buiten het werkterrein. Op maandag wordt op locatie
met de uitvoerder van het aannemersbedrijf afgesproken dat er in een zone met
een straal van 60 meter rond de zingende
kleine karekiet niet gewerkt zal worden
en dat op de kuifeendenlocatie pas in
augustus gestart zal worden. In een
daaropvolgend gesprek met de gemeente
blijkt dat er vooruitlopend op de werkJaarverslag 2012
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zaamheden een scan is gemaakt door
een ecologisch bureau dat tot dezelfde
conclusie is gekomen. Er wordt hier dus
gewerkt volgens de gedragscode.
Tijdens een van de telronden in Park ’t
Loo constateer ik dat er vermoedelijk
begin mei rigoureus is gesnoeid rond het
(voormalige) kantoor van het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS). Midden
in het broedseizoen! Helaas is al het
snoeiwerk al achter de rug. Begin 2013
zal er overlegd worden hoe we deze loonwerker gaan aanpakken.
Foto: Caroline Walta

knobbelzwaannest beschermd

Toezicht houden op overtredingen in het
broedseizoen zou eigenlijk niet nodig
moeten zijn; er is een goede gedragscode
en dat moet voldoende zijn. Het werken
volgens de gedragscode laat zien dat het
aantal incidenten merkbaar afneemt!
Maar het kan altijd beter; daarom zetten
wij ons in om de problemen voor te blijven door partijen zoals de gemeente, woningcorporaties, projectontwikkelaars
en aannemers preventief te benaderen.

Enkele voorbeelden
Bij de sluisjes in Leidschendam wordt de
openbare ruimte vernieuwd en zodanig
ingericht dat de mensen op de terrasjes
vrij uitzicht hebben op de bootjes die
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in de sluis geschut worden. Helaas verdwijnen de ligusterheggen waardoor de
huismussen die deze heggen als uitvalsbasis gebruiken ook zullen verdwijnen.
Na goed overleg met het projectbureau
van de gemeente en de ontwerper van
het openbare gebied worden de heggen
bij de terrassen weer in het plan opgenomen.
In de Weidestraat is gesloopt en er worden nieuwe woningen gebouwd. De nestkasten die als vervangende broedlocatie
voor de gierzwaluwen zijn opgehangen
werden echter op verkeerde plaatsen gehangen. Wij stellen voor, tegen betaling
van de materiaalkosten, zes nieuwe nestkasten te maken die door de woningcorporatie worden opgehangen. In het plan
waren zes nieuwe nestkasten voor de gierzwaluw voorzien. Na overleg wordt besloten dit aantal uit te breiden naar tien.
Er gaat een gerucht dat er in de spoorzone waterberging wordt gecreëerd. Nu
staat er in de spoorzone een heel mooie
heg waar een van de vijf nog levensvatbare populaties huismussen hun uitvalsbasis en veilige schuilplaats heeft. Na
een gesprek met de gemeente blijkt het
handhaven van de heg tot de mogelijkheden te behoren. De huismuskolonie
wordt nu een actief onderdeel van het
plan en met de inrichting van het gebied
zal daar ook rekening mee gehouden
worden.
Dit zijn maar enkele punten van de preventieve acties die opgestart zijn. Het is
een erg intensieve manier van aanpak
maar levert wel een heel prettige manier
van samenwerken op die zowel voor de
stadsvogels als ook voor de bewustwording van alle betrokken partijen een
win-winsituatie oplevert.
Martin van de Reep

Commissie Inventarisatierapport
Het inventarisatierapport (IR) 2011 was
een stuk lijviger dan de rapporten van de
afgelopen jaren. IR-peetvader Tom Loorij
was hier medeverantwoordelijk voor. Hij
heeft zijn vogel- en statistiekkennis omgezet in teksten en tabellen over het MUSproject (Meetnet Urbane Soorten). Hij is
debet aan zestien extra pagina’s. Mocht
u in uw buurt een postcodegebied hebben geteld, dan is iedere zucht die daarbij
gelaten is terug te vinden in de tabellen.
Figuurlijk gesproken natuurlijk en zeer
ten positieve.
Herintreder Danny Eijsackers staat op
een goede tweede plaats. Hij nam negen
kolommen tekst en 400 ha Rijswijkse
landgoederen voor zijn rekening. Dat
is elke ochtend vroeg opstaan om alles
te kunnen inventariseren. Enigszins
vergelijkbaar zijn de mannen van het
Vogelringstation Meijendel, die gedurende het gehele jaar 490 vrijwillige veldwerkuren op de klok zetten.
Sinds afgelopen jaar worden de tellers
geholpen door een computerprogramma
van Sovon (Vogelonderzoek Nederland).
De autoclustering zorgt ervoor dat er aan
het eind van het seizoen niet meer moeizaam handmatig gerekend hoeft te worden met BMP (Broedvogel Monitoring
Project)-gegevens en soortkaarten.
Gewoon na elke inventarisatieronde de
gegevens invoeren en aan het eind van
het seizoen geeft een druk op de knop
precies aan hoeveel broedgevallen per
soort er in je inventarisatiegebied aanwezig waren. Sovon gebruikt de gegevens en
de Haagse Vogelbescherming maakt er
ook al 28 jaar een fraai rapport van. Ruud
van der Waard verzamelt alle gegevens en

beoordeelt of deze inhoudelijk kunnen
kloppen. Daarna verzorgt Frank Kooper
de eindredactie en maakt André Saanen
van alle telgegevens overzichtelijke lijsten. Aletta de Ruiter plakt en knipt alles
vervolgens digitaal aaneen en doet de
drukwerkbegeleiding zodat alle aanwezigen tijdens de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering een papieren exemplaar kunnen meenemen.
Foto: Rogier Mos

grote bonte specht

In de gedrukte versie uit 2011 is van één
telgebied een tekst uit het rapport van
2010 blijven staan. Een menselijke fout
die we in de digitale versie op onze website hebben gecorrigeerd. We hebben voor
het komende rapport afgesproken dat er
na de vormgeving nog een extra check zal
plaatsvinden. Tevens hebben we degenen
die de telgegevens aanleveren gemeld dat
de deadline ook echt de deadline is. Te
laat ingeleverde teksten zorgden de afgelopen jaren voor onnodige druk in de
laatste fase van het productieproces. En
dan is een foutje snel gemaakt… Dus tellende vogelaars, ook na het broedseizoen
nog één keer vroeg op om alles bijtijds te
kunnen aanleveren.
Idde Lammers en Aletta de Ruiter
Jaarverslag 2012
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Project ringen ooievaars
De ooievaarspopulatie in Den Haag en
omstreken is het afgelopen decennium
sterk in aantal toegenomen. Vooral aan
de Noordoostzijde van de stad broeden
er steeds meer paartjes.
Om inzicht te krijgen in o.a. herkomst,
broedsucces, foerageergebied, trekbewegingen en overleving is het belangrijk
dat de jongen voor het uitvliegen geringd worden. De jongen moeten hiervoor tussen de 4 en 6 weken oud zijn.
Van alle in de regio bekende ooievaars
is nu ca. 20% geringd (voornamelijk volwassen ooievaars die als jong op het nest
in hun geboorteplaats zijn geringd), te
weinig om een verantwoord populatieonderzoek te starten.

- verkrijgen van specifieke vergunning
voor ringen van ooievaars;
- in kaart brengen van nestlocaties in
Den Haag, Leidschendam-Voorburg,
Rijswijk en Wassenaar;
- criteria bepalen voor te ringen nestjongen (o.a. resultaat en historie van
broedsel, bereikbaarheid nest);
Foto: Caroline Walta

De HVB heeft daarom besloten een ooievaarsringproject te starten dat vanuit de
vereniging wordt gefinancierd en uitgevoerd. De pilot hiervan was in 2012 en
omvatte o.a. de volgende activiteiten:
- contact met de landelijke Stichting
Ooievaars Research en Knowhow
(STORK, www.ooievaars.eu);
Foto: Caroline Walta

het dak op in Den Haag
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meten in Rijswijk

- toestemming verkrijgen van eigenaren/
beheerders van terreinen/gebouwen,
alsmede desbetreffende gemeenten en
politiekorpsen;
- inschakelen van klimexpert voor het op
een veilige en professionele wijze bereiken van de hooggelegen nestlocaties;
- nestjongen ringen (tevens worden de
vogels gemeten en gewogen om hun
conditie te bekijken);
- publiciteit/voorlichting verzorgen (aangezien het een pilot betrof, is ervoor gekozen aan de ringactie achteraf bekendheid te geven; wellicht kan bij volgende
ringactie(s) vooraf pers en publiek uitgenodigd worden);

- gegevensverwerking in database van
landelijke organisatie Vogeltrekstation
(VT, www.vogeltrekstation.nl).
Het project werd in de eerste weken van
juni uitgevoerd met medewerking van:
• Frederik Hoogerhoud (projectleider)
• Caroline Walta (assistent-projectleider)
• Monique van den Broek (contactpersoon STORK)
• Peter Waenink (advies en klimexpert,
www.bomenkapper.nl)
• Vincent van der Spek en Maarten
Verrips (ringers)
Naast vogelaars die zich actief inzetten
om ringen af te lezen, kan iedereen die
een ring afleest deze eenvoudig melden

Foto: Tom Loorij

ringen van de Voorburgse ooievaars

via www.vogeltrekstation.nl. Deze informatie is zeer welkom en waardevol voor de
projecten.
Caroline Walta

Resultaat
Nestlocatie (plaats)

Ringdatum
2012

Aantal
jongen

Vervolg

Parelmoerhorst (Den Haag) 8 juni

3

3 jongen uitgevlogen

Smaragdhorst (Den Haag)

8 juni

2

2 jongen uitgevlogen
één van deze jongen is eind oktober
levend en wel gezien in Frankrijk
(Saint-Pée-sur-Nivelle, PyrénéesAtlantique)

Molen de Vlieger
(Voorburg)

8 juni

3

3 jongen uitgevlogen
2 jongen < 1 maand na
uitvliegen verongelukt (resp.
hoogspanningsleiding en verkeer)

Don Bosco (Rijswijk)

11 juni

2

2 jongen uitgevlogen
1 jong opgenomen in Vogelasiel De
Wulp, na herstel vrijgelaten

10

2 bekende gevallen van overlijden

Totaal
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Externe overleggen
Beheerplatform grote groengebieden
Loosduinen
Dit platform fungeert voor de gebieden
De Uithof, Madestein, Meer en Bos en
Wapendal. De meeste discussies gaan
over de bomen, de infrastructuur en het
hondenprobleem. Verder is er sprake van
overlast door een toenemende populatie
halfwilde ganzen. In Wapendal werden
opnieuw Konikpaardjes losgelaten om
de vergrassing van de heide en het oprukkend bos enigszins aan banden te leggen.
Samen met Jaap Zoet zijn we bij drie van
de vier bijeenkomsten aanwezig geweest.
Beheerplatform Scheveningse bosjes
Ongeveer 25 belanghebbenden kwamen
5 juni samen om een start te maken met
een participatieproject voor omwonenden om dunningswerk in deze bosjes uit
te voeren. Het initiatief hiervoor ligt bij
de Stichting Landschapsbeheer ZuidHolland. Met medewerking van de gemeente, AVN, IVN en de HVB gaan de
omwonenden enkele percelen ontdoen
van ongewenste woekeraars teneinde
weer licht te krijgen voor verjonging
van duurzamere begroeiing en een frisse
kruidlaag. De bedoeling is dit platform
paraat te houden en daarmee te participeren in de jaarlijkse landelijke natuurwerkdag. Zelfs een complete jeugdgroep
verzette een enorme hoop werk onder de
enthousiaste leiding van “groenmoeder”
Aletta de Ruiter. Uiteraard zijn er naast
de actieve deelname aan de dunning meer
items die aandacht vragen.
Natuurmonument Westduinpark
Inclusief de Bosjes van Poot is het in 1992
als zodanig geclassificeerde park van 235
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hectare een door cultuuringrepen geteisterd duinlandschap. Rond het tienjarig
bestaan van het natuurmonument ontstaat er een communicatieplan met het
doel zoveel mogelijk belanghebbenden
te betrekken bij de toekomstplannen
van het gebied. Het hoofddoel is “het
behoud en herstel van natuurschoon en
de natuurwetenschappelijke betekenis”.
In 2003 ontstaat de Werkgroep Natuur
Foto: Rogier Mos

futenpaar

en gebruik. Namens onze vereniging zit
Ruud van der Waard in dit overleg. Een
enquête onder de omwonenden leverde
als belangrijkste wens op, meer handhaving, betere paden en minder hondenpoep en als goede nummer vier: niet eens
met de kaalslag. Dat laatste zal als een
rode draad door het natuurherstelproject
blijven lopen tot op heden. Mensen vinden veranderingen lastig, onrustig.
Januari 2007 neemt Frederik Hoogerhoud
het overleg over. Op dat moment heet
het: Beheerplatform Natuurmonument
Westduinpark. Het gebied heeft inmiddels de status van Natura 2000. Dit

houdt in dat de herinrichting volgens de
Europese Richtlijn dient te geschieden.
Inmiddels is het beheerplan conform de
Europese eisen door de Provincie ZuidHolland goedgekeurd. Recent zijn er
grote grazers losgelaten om de afwezige
konijnen te vervangen en is het “grijze
duin” boven de Wieringsestraat ontdaan
van gebiedsvreemde begroeiing. Het zal
nog vele jaren duren voor de ingrepen
tot het gewenste resultaat hebben geleid.
Het ontbreken van begroeiing in de stuifduinen leidt helaas tot veelvuldig struinen buiten de paden. Uiteindelijk zal het
‘park’ wel uit de naam moeten verdwijnen omdat het de lading niet meer dekt.

Ockenburgh
Dit overleg is in 2011 afgesloten. De plannen om aan het landgoed een Natura
2000-status te geven hingen voor een
belangrijk deel af van de realisatie van
een driesterrenhotel. Na de afsluiting
van het overleg met de groene verenigingen, raakte de planvorming steeds
verder verwijderd van de consensus die
in het vooroverleg was bereikt. De aanlevering van goederen voor het hotel zou
via een verbinding met de Wijndaelerweg
plaatsvinden. In verband met technische
problemen liepen de kosten te hoog op
en werd gekozen voor aanvoer over de
rustieke oprijlaan. Weliswaar is deze veiliger bereikbaar door een kostbare infrastructuur, maar toch niet bedoeld om
met vele zware vrachtwagens dagelijks de
recreatieve functie ongedaan te maken.
Inmiddels heeft de Bomenstichting een
klacht over een procedurefout neergelegd
bij de Raad van State. In het kader van de
Natura 2000-eisen mocht de Provincie
geen groen licht geven voor de bouw van
het geplande hotel. Dit besluit diende “in
Brussel” genomen te worden. Als gevolg

van deze calamiteit trok de projectontwikkelaar zijn plan in. Gevolg o.a. is, dat
het vervallen landhuis afgeschreven kan
worden, immers de kostbare restauratie
zou uit de opbrengsten komen van het
hotelproject.

Regulier overleg Dienst Stadsbeheer
Met Boudewijn Schreiner en Martin van
de Reep schoven we op 16 januari en 25
juni aan bij de vertegenwoordigers van
DSB. Een negental onderwerpen werd
onder de loep genomen. De dunning in
het Moerasje Ockenburg, de dunningen
in de grote groengebieden, het oprichten van een vast vogeltelgroepje voor het
Natuurmonument Westduinpark, de gedragscodes voor uitvoerend werk door de
dienst en niet te vergeten de beheerplannen voor de Vogelrustgebieden. Voor
dat laatste agendapunt moest Aletta de
Ruiter aanschuiven om het eerste kant en
klare conceptbeheerplan te presenteren
en toe te lichten. Het overleg over de vogelasielbouw vindt in een andere samenstelling plaats.
Zuid-Hollands vogelaarsoverleg
Dit overleg is voortgekomen uit de
tijd dat Vogelbescherming Nederland
nog
regionale
consulenten
had.
Tegenwoordig is het Herman Leuvenink
(VWG Nootdorp-Leidschendam) die
deze bijeenkomsten twee maal per
jaar organiseert op de boerderij aan de
Ackerdijkse plassen. Bedoeling is het
uitwisselen van kennis en ervaring met
o.a. weidevogelbeheer, ganzenprobleem,
uilenwerkgroep, contacten met Sovon
en Vogelbescherming Nederland, etc.
Kortom een leerzame uitwisseling van
kennis en ervaringen.
Frederik Hoogerhoud
Jaarverslag 2012
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Regulier overleg Vogelbescherming
Nederland (VBN)
De meeste informatie van VBN bereikt
ondergetekende via de digitale nieuwsbrieven en de zogenaamde infomails die
VBN vrijwel maandelijks rondstuurt.
Voor het overgrote deel bevatten deze
slechts informatie ter kennisneming.
Daarom hoeft ondergetekende berichten hieruit slechts bij hoge uitzondering
door te sturen aan het bestuur of eventuele andere belanghebbenden. Ook in
2012 is dat niet nodig geweest.

In het begin was dat best nog een drukke
nevenactiviteit, met de komst van het
computertijdperk en het elektronisch
versturen van berichten, werd dit geleidelijk minder. Nu hoeft alleen nog
maar incidenteel bij bijzondere gelegenheden actie te worden ondernomen.
Het ene jaar is dat vaker dan het andere.
Hopelijk is 2012, het eerste jaar zonder
enige actie, niet het begin van het einde
van de functie.

Er werden door VBN ook in deze periode
geen vragen (telefonisch of per e-mail)
doorgestuurd van personen die deze
vragen weliswaar bij VBN neerlegden
maar die betrekking hebben op zaken
in de Haagse regio. Toch was dit ooit de
primaire doelstelling waarvoor het fenomeen “contactpersoon” in het leven is geroepen, nu al weer bijna 40 jaar geleden.

Ondergetekende heeft het altijd belangrijk gevonden goede contacten te onderhouden met VBN. Regionale en lokale
vogelbescherming vormt nog altijd de
basis van nationale vogelbescherming;
maar wat op nationaal niveau gebeurt
kan ook van betekenis zijn voor een lokale organisatie als de HVB. Wellicht dat
de toch tamelijk unieke positie van de
HVB als vereniging, waardoor deze zich
onderscheidt van de vele lokale en regionale vogelwerkgroepen, er de oorzaak
van is dat het contact dat de VBN onderhoudt niet geheel aan onze verwachtingen voldoet.

Tom Loorij
Contactpersoon Vogelbescherming Nederland
voor de Haagse Vogelbescherming (HVB)

Foto: Rogier Mos

tafeleend
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Project MUS
Er begint na drie jaar inventariseren voor
MUS (Meetnet Urbane Soorten = “stadsvogeltelling”) zo langzamerhand een
vaste kern van tellers te ontstaan. Van de
45 postcodegebieden in 2011 werden er
in 2012 namelijk 36 opnieuw geteld door
dezelfde personen. Slechts in één geval
werd het gebied overgenomen door een
ander. Daartegenover staat wel dat er in
negen gebieden niet meer werd geteld.
In één geval betrof dit een teller die een
ander postcodegebied is gaan tellen in
2012. Voor een ander postcodegebied is
wel al een nieuwe teller gevonden, maar
deze heeft in 2012 nog niet geteld. Eén
teller is tijdelijk gestopt en een ander
heeft door verhuizing naar een andere
gemeente de tellingen moeten staken.
Van de acht gestopte tellers waren er
zeven lid van de HVB en één geen lid.
Omdat er aanmeldingen kwamen voor 5
nieuwe postcodegebieden zijn er uiteindelijk in 2012 echter toch nog 41 gebieden geteld, vier minder dan in 2011.
Van deze 41 gebieden werd 71% geteld
door een man en 29% door een vrouw.
Verder namen HVB-leden 30 telgebieden
voor hun rekening en niet-HVB leden 11.
Over de resultaten van 2011 werd een
uitgebreid verslag geschreven in het
Inventarisatierapport over dat jaar met
vooral een groter aantal tabellen. Hierin
werden voor het eerst gegevens gepresenteerd per soortgroep (bijv. watervogels, zangvogels, meeuwen, duiven) en
werden ook de eerste voorzichtige trends
berekend.
Dit verslag zal de standaard worden voor
de komende jaren. Van het onderzoek

Foto: Rogier Mos

gierzwaluw in vlucht

over 2012 werden in de november Wulp
de eerste resultaten gepubliceerd.
Bij dit artikel werd tevens een oproep
gedaan voor nieuwe tellers voor met
name gemeenten en stadsdelen die tot
nu toe nauwelijks of niet geteld worden.
Vooral in Rijswijk en in het stadsdeel
Scheveningen zijn dringend nieuwe tellers gewenst, met name doordat enkelen
hier met tellen zijn gestopt. Daarnaast
zijn in typisch stedelijke gebieden zoals
het Transvaalkwartier en omgeving tellers gewenst om een meer evenwichtige
verdeling van de telgebieden over de diverse typen wijken te krijgen. Binnen een
week hadden zich al voor vier postcodegebieden tellers aangemeld naar aanleiding van deze oproep; detail: allen van
het vrouwelijk geslacht!
Ondergetekende onderhield ook in 2012
weer uitstekende contacten met de landelijke coördinator van het MUS-project
bij Sovon (Vogelonderzoek Nederland),
Jaarverslag 2012
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Jan Schoppers. Zoals afgesproken
maakt deze ondergetekende ook steeds
mede-teller als er nieuwe telgebieden
bijkomen. Hierdoor heeft hij inzage in
de individuele telgegevens van de deelnemers in de Haagse regio en kan hij zo
nodig deelnemers rappelleren als ze hun
gegevens nog niet hebben ingestuurd.
Ook worden beginnende tellers op weg
geholpen en begeleid bij de aanmeld
procedure. Regelmatig zijn er contacten
met individuele tellers als deze bepaalde
vragen hebben over de telmethode. Bij
Sovon wordt dit erg op prijs gesteld
omdat hen zodoende een deel van het
werk uit handen wordt genomen. Door
het mede-tellerschap is het ook mogelijk
om de bovengenoemde resultaten uit de
Haagse regio samen te stellen.

Wanneer alle tellers die niet gestopt zijn
en de nieuwe tellers hun toezegging
waar maken om in 2013 te tellen, zal in
meer dan de helft van de postcodegebieden in de Haagse regio geteld worden.
Daarmee scoort Den Haag e.o. landelijk
gezien heel hoog in het MUS-project en
daar mag de HVB best trots op zijn!
Hopelijk stimuleert dit succes dat zich
voor 2013 spontaan nog meer deelnemers aanmelden, want zeker voor de
zwakkere wijken kunnen we nog altijd
prima nieuwe tellers gebruiken!

Tom Loorij
Coördinator Sovon voor de MUS-tellingen
in de Haagse regio

Foto: Rogier Mos
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Samenstelling Commissies per 31-12-2012
Kascommissie
André Smit
Frits IJzendoorn
Wim Kooij (reservelid)
Redactie De Wulp
Caroline Walta (hoofdredacteur)
Loes Loorij-Verhoef (corrector)
Tom Claessens (bestuursvertegenwoordiger)
Commissie Excursies en lezingen (CEL)
Jaap Zoet (voorzitter)
Renée Lankhorst (secretaris)
Jan Pietersen (penningmeester)
Nicolette Rab (meerdaagse excursies)
Ton Haase (bestuursvertegenwoordiger)
Muriel Kommer
Henk Wardenaar
Websitecommissie
Aletta de Ruiter
Caroline Walta (webmaster)
Loes Loorij-Verhoef (postmaster)
Rogier Mos (bestuursvertegenwoordiger)
Asielcommissie
Frederik Hoogerhoud (bestuursvertegenwoordiger)
Rob de Jong (bestuursvertegenwoordiger)
John Woudstra (voorzitter)
Ruud van der Waard (beheerder)
Pieter van Klaveren (onderzoek)
Veldwerkcommissie
Boudewijn Schreiner (coördinator)
Peter Waenink (materiaal)
Nastja Duijsters (faciliteiten)
Jaap Zoet
Dick Pescott
Frederik Hoogerhoud (bestuursvertegenwoordiger)

Commissie Inventarisatierapport
Ruud van der Waard (contact tellers)
André Saanen (dataverwerking)
Frank Kooper (eindredactie)
Aletta de Ruiter (lay-out)
Idde Lammers (bestuursvertegenwoordiger)
Tom Loorij (adviseur)
Commissie Publiciteit
Loes Jalink (voorzitter)
Hetty Mos
Rogier Mos (bestuursvertegenwoordiger)
Milieucommissie (MIC)
Frederik Hoogerhoud
Ruud van der Waard
Martin van de Reep
Werkgroep Fondsenwerving
André Smit
Frits IJzendoorn
Hans Elders
Idde Lammers (projectleider)
Informatietelefoon
Frederik Hoogerhoud
Vertegenwoordigers in externe overleggen
Tom Loorij (contact Vogelbescherming
Nederland en Sovon)
Boudewijn Schreiner (regulier overleg
gemeente Den Haag)
Martin van de Reep (regulier overleg
gemeente Leidschendam-Voorburg)
Frederik Hoogerhoud (alle andere)
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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

Vogelasiel De Wulp
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