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Foto’s op het omslag zijn gemaakt door
Boudewijn Schreiner
Van boven naar beneden:
1. Speuren naar vogels bij het haventje van Stellendam.
2. Grote haagbeuk in vogelrustgebied Marlot wordt van
zijn kroon ontdaan om omvallen te voorkomen.
3. Kleinschalig beheer blijft onmisbaar in de Abraham
Schierbeektuin.
4. Snoeihout wordt soms ook machinaal verwerkt.
5. Nastja Duijsters dient voor de laatste keer de soep
op tijdens de werkdag.

Het was een pittig jaartje dat de HVB achter de rug heeft. Na de tumultueuze
algemene ledenvergadering in april heeft het nieuwe bestuur zich collegiaal en eensgezind ingezet om de HVB-trein weer snel op de rails te zetten. Er stonden immers
een paar grote projecten te wachten. Ik dank daarom allereerst mijn medebestuursleden Adri Remeeus, Aletta de Ruiter, Tom Loorij en Wim Kooij plus Rob de Jong.
Een van die grote projecten betreft de
renovatie van het vogelasiel. Op dit moment verrijst er aan de Heliotrooplaan
eindelijk een nieuw gebouw. Na meer
dan 12 jaar in het ongewisse te hebben
geleefd over een noodzakelijke uitplaatsing kregen we begin dit jaar toch groen
licht van de gemeente om in Meer en
Bos te blijven zitten. Dat kon omdat het
nieuwe bestemmingsplan voor de aankomende tien jaar een conserverend karakter heeft. De grote klus kon dus eindelijk beginnen. De renovatie-commissie kende een geschikte architect en een
betrouwbare aannemer en binnen een
maand lagen de eerste tekeningen voor
de verbouwing op tafel. Het traject van
vergunningaanvragen werd deskundig
en strategisch ingezet.
Hoe stroperig de afgelopen 12 jaar ook
verliepen, zo snel ging het nu. Op 1 september werd de vereniging tijdens een
extra ALV uitgebreid geïnformeerd over
de plannen en de planning. Die planning ligt tijdens het schrijven van dit verslag (medio januari) nog steeds goed op
schema. Het spannendste is nog de vergunningaanvraag voor de nieuwe dakopbouw, want die valt buiten de vigerende
bouwhoogte van het bestemmingsplan
en moet een speciale procedure doorlopen. Gelukkig werd het ontwerp, met
een kleine wijziging, goedgekeurd door
de Welstandscommissie. Daarna volgt

de Wabo-vergunningprocedure. Als alles
volgens planning blijft verlopen, wordt
het nieuwe pand op 15 maart opgeleverd,
vlak voor de drukte van het broedseizoen.
In september bleek ook het dak van
de Boomkruiper te lekken. Een onverwachte tegenvaller. De binten waren
verrot en er moest een heel nieuw dakbeschot gemaakt worden.
Dat we binnen de vereniging allemaal
een dagje ouder worden, is goed te merken aan sommige activiteiten die niet
meer worden uitgevoerd. Het aantal tellers voor het Inventarisatierapport dunt
sterk uit, de kwaliteit van de tellingen
loopt terug en de groep is moeilijk aan
te vullen. Van de 1200 nestkasten die we
in 1992 nog met een grote groep veldwerkers controleerden en schoonmaakten zijn er nog maar 317 bij de HVB in
gebruik. De voorraad nieuwe kasten die
afgelopen jaar is gemaakt, wordt niet
meer aangesproken.
Afgelopen jaar zijn we al druk doende
geweest om de oprichting van een jeugdgroep tussen de 12 en 25 jaar voor te bereiden. Er waren verschillende mogelijkheden, maar de uitwerking blijkt weerbarstiger dan gedacht. In 2015 gaan we
daar weer met nieuwe energie aan verder
werken.
Jaarverslag 2014
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De MUS-rapportages van Tom Loorij
hebben een zodanige omvang gekregen dat ze een onevenredig deel van
het Inventarisatierapport innemen. Be
sloten is daarom met ingang van het IR
van 2014 deze rapportage uit het IR te
halen en als een afzonderlijk document
op de website te zetten. Van de gelegenheid is meteen gebruikgemaakt om ook
de oudere MUS-verslagen op de website
te zetten.
Gezamenlijke activiteit bij het opruimen van de
Marlot-vogeltuin

Gelukkig was er afgelopen jaar al één
lichtpuntje wat betreft actieve verjonging. Marco Simonis wilde heel graag
reservaatbeheerder worden in park
Marlot. Maar voor hij daar aan de slag
kon, moest er wel eerst flink opgeruimd
worden. Dat is samen met een aantal enthousiaste mensen gebeurd, er staat een
nieuw huisje, er zijn vijf flinke bomen gekapt, de exoten zijn gerooid en er schijnt
weer zon op de bosbodem. Volgens het
nieuwe beheerplan moeten er nu alleen
nog nieuwe struiken geplant worden.
Die zijn door de groenbeheerder van de
gemeente toegezegd.
Ook andere vogelrustgebieden waren
in 2014 gewild en ongewild actueel. Het
Henk van Dongen
reservaat kreeg een
nieuw hek, maar werd ternauwernood
gered van een openbaar pad dwars door
het gebied. En in december drong een
- door de gemeente ingehuurde - bosbeheerder het Vogelreservaat Ockenburgh
binnen om daar bomen uit te kiezen die
gekapt zouden moeten worden. Mis
verstand en verwarring in de opdrachtgeving, maar wel een grote schrik voor
onze eigen HVB-beheerders.

Verder is de Festivalcommissie onder
aanvoering van Adri Remeeus en Wim
Kooij aan de slag voor de organisatie van
het Haags Vogelfestival in oktober aanstaande. Ter gelegenheid van het negentigjarig jubileum werkt het bestuur aan
een jubileumboek over de geschiedenis
van de vereniging.
Bij aanvang van het bestuursjaar was
de omgang met de pers een flink punt
van aandacht. Door een aantal onprettige ervaringen, waarbij de journalisten
hun eigen interpretatie over een HVBonderwerp in de krant zetten, voelde
het bestuur zich genoodzaakt om na te
denken over een nieuw communicatieprotocol. De uitwerking daarvan is binnenkort gereed. Voor de interne communicatie is dit jaar De Ganzenveer als
digitale nieuwsbrief opgestart, waarin
wij elke maand actueel nieuws delen met
de leden.

Vanwege de beperkte bestuursbezetting
hebben we afgelopen jaar de keus moeten maken om geen bestuursvertegenwoordiger meer in de commissies af te
vaardigen. Dat gemis vangen we op door
‘wandelgangcontact’ te onderhouden
met de commissies. Voor nieuws vanuit het bestuur is de Ganzenveer verbeterd. Eens per maand gaat deze digitale
nieuwsbrief naar vrijwilligers en leden
die daar belangstelling voor hebben. Dat
zijn er inmiddels ruim negentig.
Minpuntje in het afgelopen bestuursjaar is de stagnatie van de inkomsten.
Afgelopen jaar zijn er bijzonder weinig
legaten binnengekomen. Daarbij werd
een reeds toegezegde donatie van 45.000
euro door de Haagse Dierenbescherming
zelfs weer ingetrokken. Daarom is er dan
ook voor het eerst een flink tekort op de
resultatenrekening te zien. Dankzij het
grote eigen vermogen staat er nog een
stevig positief saldo op de balans, maar
als de fondswerving en de erfstellingen
in het aankomende jaar niet verbeteren,
wordt het tijd voor een veel voorzichtiger financieel beleid.

De inhaalslag die de vereniging met
bovenstaande projecten maakt, heeft
ervoor gezorgd dat ons boodschappenlijstje van het Beleidsrapport 2009-2014
bijna helemaal is afgewerkt. Dat is een
prachtig resultaat waar ik ontzettend
trots op ben.

Dit is mijn laatste jaar als voorzitter binnen het bestuur. Aanstaande ALV zou ik
graag de hamer overdragen aan mijn beoogde opvolger Adri Remeeus. Hij weet
al een beetje wat hem te wachten staat.
Voorzitter zijn van de HVB is geen makkelijke taak. De HVB is een vereniging
met een rijke historie en vele bijzondere
activiteiten waarvoor kennis vereist is.
Die kennis is bij Adri gelukkig goed verankerd. Hij kent de vereniging van binnen en van buiten en aan vogelkennis
geen gebrek. Hij is niet voor niets door
Sovon uitgeroepen tot vrijwilliger van
het jaar 2014. En daar wil ik hem vanaf
deze plek dan ook nogmaals van harte
mee feliciteren.
Frederik Hoogerhoud, voorzitter

Financiën
Op het moment van het ter perse
gaan van het Jaarverslag van de vereniging over het jaar 2014 zijn de
financiële gegevens over 2014 en de
begroting voor 2015 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
met ondergetekende (070 352 2940)
waarna deze, nadat de conceptjaarstukken door het bestuur en de
Kascommissie zijn besproken, zullen
worden toegezonden. Uiteraard zijn
de jaarstukken ook op de Algemene
Ledenvergadering beschikbaar.

Rob de Jong, administrateur
Deze cheque werd weer ingetrokken.
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Verslag Algemene Ledenvergadering van
de Haagse Vogelbescherming
maandag 14 april 2014 in het Benoordenhuis
Aanwezig zijn 56 leden inclusief het bestuur. Verhinderd is bestuurslid Rogier Mos,
verder zijn er geen afmeldingen.

1. Opening
Voorzitter Frederik Hoogerhoud heet alle
aanwezigen hartelijke welkom, en in het
bijzonder de twee ereleden en alle Gouden
Wulpdragers.
Voorzitter geeft een korte presentatie van
het laatste nieuws:
• Afspraken met gemeente over behoud
rust in vogelrustgebied Henk van
Dongen in landgoed Oosterbeek.
• Succes samenwerkende groene verenigingen m.b.t. cancelen plannen fietspad
dwars door de Duivenvoordse polder.
• Successen MIC m.b.t. mussenpopulaties Norfolkterrein en uitmaaien kleine
karekiet in Vinexwijken met dank aan
Martin van de Reep.
• Asiel mag aankomende 10 jaar aan de
Heliotrooplaan blijven zitten.
Voorzitter memoreert het overlijden
van Coos van der Graaf (93) en Riet
Langenhuizen (86) waarvoor hij de vergadering vraagt een minuut stilte in acht te
nemen.

2. Ingekomen stukken:
Brief van de dierenbescherming m.b.t.
het intrekken van de toegezegde subsidie
voor de nieuwbouw van het vogelasiel.
Brief van de CEL m.b.t. vragen over de
perikelen tijdens het afgelopen bestuursjaar.
Henk Wardenaar krijgt de gelegenheid om de
ingezonden brief van de CEL voor te lezen.
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De voorzitter leest zijn antwoord aan de CEL
voor. De behandeling van het discussiepunt verschuift naar agendapunt 9a.
Er is een extra agendapunt: 12. Plannen
nieuw bestuur.

3. Verslag ALV 15 april 2013
Verslag wordt zonder aanmerkingen
goedgekeurd, met dank aan secretaris a.i.
Tom Claessens.
4. Bespreking jaarverslag 2013
Algemeen jaaroverzicht
Hetty Mos laat weten dat zij het niet
eens is met de gang van zaken rond de
totstandkoming van de november- en
februari-Wulpen. Haar man Ap Mos had
zich na negen jaar opnieuw kandidaat gesteld als eindredacteur en vond het vanzelfsprekend dat hij, net als vroeger, ook
de vormgeving van het kwartaalblad zou
doen. Hetty is het niet eens met de omschrijving in het jaaroverzicht.
Voorzitter geeft aan dat het verslag wel
degelijk de ware toedracht beschrijft.
Het algemeen jaaroverzicht wordt verder
zonder aanmerkingen vastgesteld.
Ledenadministratie
Na de kleine opleving van de vorige twee
jaar is het ledental weer teruggezakt. Ook
bleken er veel jeugdleden te zijn die gratis
lid waren maar die geen enkele betrokkenheid bij de vereniging hadden. Die

zijn inmiddels afgevoerd. Het aantal volwassen leden zakt nu dicht tegen de 1000
aan. De vereniging is bovendien flink aan
het vergrijzen. Afgelopen jaar is er geen
speciale ledenwerfactie gevoerd.
Kwartaalblad De Wulp
Voorzitter stelt Dick van Rietschoten voor
als nieuwe eindredacteur voor De Wulp.
Nicolette Rab vraagt aandacht voor het
afscheid van Caroline Walta na de vele
jaren enthousiaste inzet die zij voor het
blad heeft getoond. Groot applaus voor
Caroline volgt.
Website haagsevogels.nl
Aletta de Ruiter geeft een klein verslag
over de nieuwe vormgeving van de website. Er komt ook een mogelijkheid om
foto’s te uploaden. Caroline Walta heeft
een pauze ingelast voor haar redacteurschap van de website, maar hoopt over
enige tijd weer gewoon aan te sluiten.
Commissie Publiciteit
Loes Jalink meldt dat het nieuwe commissielid Fleur Visser al na 1 vergadering
weer heeft afgehaakt.
Commissie Veldwerk
Frederik Hoogerhoud wil graag weten
hoeveel nestkasten er nog in omloop
zijn en wie die schoonhoudt. Er zijn in
de loop der jaren honderden nestkasten
uit zicht verdwenen. Hetty Mos meldt dat
ze de tien kastjes in de H.J. Bostuin heeft
overgedragen aan Parnassia. De heemtuin wordt sinds de overdracht van de
gemeente aan Parnassia niet meer op de
goede manier onderhouden en gaat sterk
in kwaliteit achteruit.
Commissie Inventarisatierapport
Voorzitter meldt dat er in de toekomst

meer aandacht moet zijn voor de kwaliteit van de input in het In
ven
ta
ri
sa
tierapport. Boudewijn Schreiner meldt
dat dit jaar de richtlijnen voor de tellers
aangescherpt zijn. Hij vindt wel dat er
geen wetenschappelijke waarde aan het
rapport mag worden gehecht. Wim Kooij
stelt vast dat sommige gegevens uit bepaalde parken niet compleet zijn en soms
karakteristieke en/of rode lijstsoorten
blijkbaar door de rapporteur niet zijn
opgemerkt. Als dat zonder correctie in
het IR-rapport staat, dan kan het gebied
een prooi van het bestemmingsplan worden omdat de kwaliteit van het terrein
ten onrechte te laag is ingeschat.
André Saanen heeft een vraag ingestuurd
over de willekeurige volgorde van de
behandelde gebieden. Tom Loorij antwoordt dat de volgorde van de vogelrustgebieden historisch is gegroeid.
Project ringen ooievaars
Tom Loorij stelt voor om een commissie
Uiver in het leven te roepen. Vooralsnog
gaan we daar niet op in. Het project loopt
nu heel goed onder leiding van Caroline
Walta.
Contactpersoon VBN
Peter Leyenaar laat weten nog geen gelegenheid te hebben gehad om contact op
te nemen met Fred Wouters (directeur
Vogelbescherming Nederland).
Project MUS (Meetnet Urbane Soorten)
Tom Loorij laat weten dat de verslaglegging van de MUS-inventarisatie vanwege de omvang niet meer in het Inven
tarisatierapport zal passen. Er moet een
aparte uitgave worden overwogen en in
het Inventarisatierapport zal dan worden
volstaan met een samenvatting.

Jaarverslag 2014
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Resultaten Beleidsplan HVB
Het beleidsplan loopt officieel in 2014
ten einde. Maar nog niet alle projecten
zijn afgerond. Voorzitter stelt voor om
het plan nog een jaar te laten doorlopen
alvorens te gaan evalueren en een nieuw
plan te schrijven. De vergadering is daarmee akkoord. Loes Jalink merkt op dat de
plaatsing van persberichten altijd afhankelijk is van de bereidwilligheid van de
plaatselijke kranten. Je kunt er dus niet
echt op vertrouwen.
Samenstelling commissies
Voorzitter meldt dat de commissies
Fondswerving en Asielbouw kunnen
worden opgeheven omdat de mogelijkheid voor de bouw van een nieuw
asiel vervlogen is. Met de komst van
het nieuwe bestemmingsplan kan er
wel worden gerenoveerd aan de Helio
trooplaan. Het voorstel is om een commissie Renovatie in te stellen waarin
Frits IJzendoorn, Ruud van der Waard
en Frederik Hoogerhoud zitting hebben.
Corry Ammerlaan vraagt zich af of er in
plaats van Frederik niet een ander is die
in de Renovatiecommissie kan plaatsnemen. Hij heeft immers al een erg volle
agenda. Het antwoord is dat er een vertegenwoordiger namens het bestuur in de
commissie moet zitten, die ook nog eens
een beetje verstand van bouwen moet
hebben. Vergadering is akkoord met de
nieuwe commissie.

5. Financieel verslag
Er is een brief van de Dierenbescherming
waarin de toezegging van 45.000 euro bij
het slaan van de eerste paal weer wordt
ingetrokken omdat het asiel tot op
heden geen nieuwbouw pleegt. Voor de
verbouwing van het asiel zal die subsidie overigens niet nodig zijn, maar extra
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subsidie is natuurlijk altijd welkom,
volgens de penningmeester.
Dick Pescott vraagt of er noodzaak is om
het jaarverslag in te dienen bij de Kamer
van Koophandel. Dat is niet nodig meldt
de penningmeester. Maar de HVB is wel
een ANBI-instelling en dat betekent dat
het jaarverslag op de website openbaar
gemaakt moet worden. Dat is inmiddels
gedaan.
Veronica van Berkel vraagt of de reservering van 9 ton voor de asielverbouwing
niet een beetje veel is?
Penningmeester: De financiële stukken
zijn eerder opgesteld en gingen nog uit
van nieuwbouw. De toezegging van de
gemeente dat het asiel voorlopig op
de huidige plaats kan blijven zitten, is
pas van heel kort geleden (maart 2014).
Penningmeester vindt het wel noodzakelijk om de continuïteitsreserve te verstevigen. Er zijn tot het einde van het jaar
geen legaten binnengekomen. Pas in de
laatste twee maanden werd er weer een
flink bedrag toegekend. Het eigen vermogen moet nu gereshuffeld worden, maar
dat is de taak van het nieuwe bestuur.
Aenne Jaarsveld: Waarom is het bedrag
van het jaarverslag dit jaar met een flink
bedrag verhoogd terwijl er geen veranderingen of verbeteringen zichtbaar zijn?
Penningmeester: Door het wegvallen van
de secretaris moest het jaarverslag professioneel worden uitbesteed waardoor
er extra kosten zijn berekend.
De penningmeester wordt met een applaus bedankt voor het inzichtelijke financieel verslag.

6. Verslag Kascommissie
Theo Hortensius meldt dat de controle
van de boeken akkoord is bevonden en
dat het nieuwe boekhoudsysteem er fantastisch uitziet.

7. Decharge bestuur
Na goedkeuring van het financieel beleid
van de penningmeester, krijgt ook het bestuur decharge van de ALV.
8. Benoeming nieuwe Kascommissie
André Smit treedt af als lid van de
Kascommissie. Dick Pescott meldt zich
als nieuw reservelid.
9 en 9a. Afscheid bestuursleden
Bij dit agendapunt krijgt Peter Leyenaar
het woord om te reageren op het antwoord van de voorzitter aan de CEL en
zijn persoonlijke bevindingen te uiten
over het functioneren van het bestuur
gedurende het afgelopen jaar. Vooral tijdens de tweede helft van het jaar bleken
hij en Tom Claessens een flink verschil
van mening te hebben met voorzitter
Frederik Hoogerhoud wat resulteerde in
een voortijdig aftreden van Tom en later
het aftreden van de drie andere bestuursleden. Dit alles heeft tot onrust geleid
onder de leden, die voelbaar is tijdens de
vergadering. Voorzitter wijst de vergadering op het belang van het toepassen van
de verenigingsreglementen op het moment dat er binnen het bestuur verschillen van mening ontstaan.
In zijn brief aan de CEL betuigt hij zijn
spijt dat het in het afgelopen jaar niet
mogelijk bleek om binnen het bestuur tot
overeenstemming te komen. “Het is ronduit jammer dat de meningen en verwachtingen
over de wijze van besturen bij de zittende bestuursleden zover uiteen liepen. Diversiteit in
ervaring en competenties levert meestal meerwaarde op, maar dat was in dit geval niet zo.
De meeste meningsverschillen ontstonden door
onbegrip en consensus bleek nauwelijks te vinden”. De suggestie vanuit de CEL dat er
slecht was bestuurd, wees de voorzitter
van de hand. “Ondanks de perikelen heeft het

resterende bestuur alle taken naar behoren vervuld. Aan alle verplichtingen is voldaan ook al
kostte dat extra tijd, geld en energie.” Frederik
weigert derhalve zijn voorzittersfunctie
neer te leggen, maar vraagt wel aan de
zaal of er misschien een nieuwe voorzitter klaar staat. Dat blijkt niet het geval.
Tijdens de tumultueuze behandeling van
dit agendapunt verlaat een aantal leden
de zaal.
Kandidaat-bestuurslid Adri Remeeus
neemt de taak van ceremoniemeester op
zich om de bestuursleden die afscheid
nemen officieel uit te zwaaien. Er zijn
bloemen en een ooievaarstegeltje voor
Rob de Jong, Peter Leyenaar, Rogier Mos
en Tom Claessens. De laatste twee zijn
niet aanwezig, maar krijgen hun bos en
tegeltje nabezorgd. Vanwege de bestuurscalamiteiten van de afgelopen maanden
geeft Peter er de voorkeur aan om zijn
bloemen door te schuiven naar de dame
achter de bar. Die is daar erg blij mee.
PAUZE (er blijven in totaal 31 leden die
na de pauze opnieuw aan de vergadering
deelnemen).

10. Benoeming nieuwe bestuursleden
Na de pauze is het tijd voor de benoeming van de nieuwe bestuurskandidaten. Ook hierbij blijft het onrustig. Er is
geen bereidheid om het nieuwe bestuur
bij acclamatie goed te keuren. Pas als
Frederik aangeeft dat hij zijn voorzitterschap, zoals eerder al in het bestuur afgesproken, volgend jaar doorgeeft aan
kandidaat Adri Remeeus, adviseert Peter
Leyenaar de zaal om het nieuwe bestuur
goedkeuring te geven. In een stemming
blijken er 25 voorstemmers, 7 onthoudingen en 3 tegenstemmers te zijn.
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Het nieuwe bestuur bestaat uit:
• Frederik Hoogerhoud, voorzitter
• Adri Remeeus, vice-voorzitter
• Aletta de Ruiter, secretaris
• Wim Kooij, penningmeester a.i.
• Tom Loorij, lid
Alle nieuwe bestuursleden hebben een
zeer ruime bestuurservaring en behoren
tot de actieve kerngroep van de vereniging.
Rob de Jong heeft aangegeven wel als administrateur aan te blijven.

11. Begroting 2014
De plannen van het nieuwe bestuur vragen om enkele aanpassingen in de begroting. Er is een voorstel om 10.000
euro te reserveren voor het opzetten van
een jeugdcommissie. Dat bedrag zal niet
in een jaar besteed worden, maar kan
ruimte bieden aan investeringen voor de
aanschaf van materialen, advertenties,
promotie en professionele begeleiding.
Er komt binnenkort een projectopzet.
Eenzelfde bedrag is als reservering nodig
Foto: Loes Loorij

Het nieuwe bestuur bij molen De Vlieger
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voor de activiteiten van het jubileumjaar
2015.
Verder zullen de posten van het eigen vermogen moeten worden heroverwogen.
Henk Wardenaar vraagt of de ALV nog
zeggenschap krijgt over de uitgaven voor
de asielrenovatie. Dat wordt toegezegd.
Zodra er een definitieve begroting is zal
er een buitengewone ALV worden georganiseerd.
Veronica van Berkel verzoekt om het bestuur geen eigen opdrachten te laten verzorgen. Het bestuur belooft zo transparant mogelijk te werk te gaan.

12. Plannen nieuw bestuur
Voor de aankomende bestuursperiode
heeft het nieuwe bestuur de volgende
ambities:
• Organiseren van een jubileumjaar in
2015 met een Haags Vogelfestival rond
de Bosvijver met een feestterrein op de
Koekamp
• Oprichten van een jeugdgroep i.s.m. de
afdeling Den Haag van de NJN
• Maandelijks communiceren met de
actieve leden middels een nieuwe Gan
zenveer
• Uitgave van een boekje over de geschiedenis van de vereniging
• PR-project voor de MIC ter bescherming van bijzondere soorten
• Fotowedstrijd via vernieuwde website
• Renovatie vogelasiel De Wulp uitvoeren.
13. Rondvraag
Idde Lammers vraagt een applausje voor
het nieuwe bestuur en wenst hen van
harte succes.
Corrie Ammerlaan meldt dat er onlangs
een aardig artikel in Den Haag Centraal
heeft gestaan van de hand van HVB-lid
Piet van der Eijk.

Sluiting
Voorzitter Frederik Hoogerhoud dankt
alle blijvers voor hun geduld om deze tumultueuze vergadering tot het laatst uit
te zitten. En wenst iedereen wel thuis.

Er blijft helaas geen tijd over voor de
geagendeerde presentatie van de vogelrustgebieden en de lezing van Eduard
Opperman. Die bewaren we voor een volgende keer.

Foto:Boudewijn Schreiner

Het nieuwe bestuur aan de bestuurstafel

Verslag Extra Algemene Ledenvergadering
van de Haagse Vogelbescherming
maandag 1 september 2014
Aanwezig 25 leden inclusief bestuur en twee personeelsleden van Vogelasiel De
Wulp. Getekend op presentielijst 23. Afmelding: Tom Loorij, Loes Loorij, Henk
Wardenaar, Floris de Boer.

Opening
Voorzitter opent om 20.00 uur precies en heet alle aanwezigen van harte
welkom. In het bijzonder de Gouden
Wulpdragers en de ereleden.
Hij is blij dat er voor deze buitengewone
ALV toch een flink aantal belangstellenden is gekomen. Deze avond geldt als informatieverstrekking over de voortgang
van de verbouwplannen.
De leden hebben bij de ingang van de

zaal een financieel overzicht ontvangen
waarop de balans per 31 augustus 2014
en het voorstel aanpassing begroting
t.b.v. verbouwing Vogelasiel De Wulp.
Voorzitter stelt ook de twee aanwezige vogelverzorgers van het asiel voor:
Sharon Lexmond en Lizzy Looijestein.
Voorzitter geeft het woord aan secretaris
Aletta de Ruiter die de voorgeschiedenis
van de bouwplannen chronologisch in
beeld brengt.
Jaarverslag 2014
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De acties die in de loop der jaren zijn gepasseerd:
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2002

Nieuw bestemmingsplan, asiel moet per 2012 weg uit M&B

2008

Eerste schetsopdracht aan architect Jan Hoebert

2008

Burgemeester wordt beschermheer asiel

2008

Start fondsenwerving

2008

Start overleggen gemeente DSB/DSO

2010

Overlijden architect Hoebert/overlijden Joop Weerdesteijn

2010

Vertrek beheerder Lily Weerdesteijn en groep vaste vrijwilligers

2010

Nieuwe eisen van het ministerie voor verkrijging vergunning

2010

Start professionele inzet facilitair beheerder en vogelverzorgers

2010

“Lappen en plakken”, herstel ergste achterstallig onderhoud

2011

Nieuwe architect aangetrokken

2011

Bouwplannen tot aan het VO uitgewerkt klaar om bouwvergunning aan te
vragen. Maar…
Fondswerving stagneert wegens recessie
Bouwplan is niet te financieren
Bouwlocatie blijkt niet meer beschikbaar
Dit plan voor nieuwbouw gaat niet door

2012

HVB dient bedrijfsplan in voor overname kinderboerderij de Bijhoeve
Keus gemeente valt op andere kandidaat

2012

Bestuur zoekt naar goedkoop alternatief

2012

Mogelijk nieuwe fondsverstrekker in beeld onder voorwaarden goedkoop
bouwen

2013

Nieuw eigen ontwerp met prefab houtbouw

2013

Op zoek naar nieuwe locatie, maar die is niet beschikbaar

2013

Aanbod gemeente om te verhuizen naar oud bedrijfsgebouw
Onhaalbaar vanwege …
- Gebouw niet geschikt voor opvang vogels
- Eisen vergunning vanuit het ministerie
- Te duur (hoge huur)
- Tijdelijk karakter

2014

Nieuw bestemmingsplan Meer en Bos met conserverend karakter.
Asiel mag blijven.

2014

Plannen voor renovatie aan de Heliotrooplaan

Haagse Vogelbescherming

Voorgeschiedenis
De bouwplannen dateren al uit voorjaar
2008. Het toenmalige bestuur liet een
schets maken bij architect Jan Hoebert,
nadat de gemeente Den Haag reeds in
2002 had laten weten dat het asiel op
termijn uit Landgoed Meer en Bos zou
moeten verdwijnen. In de afgelopen 6
jaar zijn er 5 pogingen ondernomen
om uit te plaatsen. Alle keren bleek er
geen mogelijkheid tot uitvoering te zijn.
Begin 2014 werd bekend dat het nieuwe
bestemmingsplan voorzag in een conserverende regeling, waarbij de mogelijkheid in beeld kwam om het huidige
asiel te verbouwen.
Daarvoor ligt nu een plan gereed dat
binnen de begroting van de financiële
reserveringen past.
Interne procedure
De ALV heeft in april 2009 reeds het definitieve besluit genomen voor nieuwbouw/verbouw omdat het achterstallig onderhoud van de huidige bebouwing absoluut niet meer voldoet aan
de ARBO-eisen en het achterstallig onderhoud niet meer is weg te werken met
kleine opknapbeurten. Dit onder voorwaarde dat het plan financieel haalbaar
is.
Aletta sluit haar presentatie af met complimenten aan de commissieleden Frits
IJzendoorn, Frederik Hoogerhoud en
architect Joop Houweling die met vereende krachten dit plan snel op de rails
hebben gezet.
Architect Joop Houweling presenteert
de verbouwplannen
Joop Houweling vertelt dat hij al ervaringen heeft met de bouw van een
vogelasiel. Hij heeft het asiel van Delft
ontworpen. Om die reden had de voor-

zitter contact met hem opgenomen. Het
huidige gebouw is ook in zijn ogen niet
meer op een normale manier te herstellen. Er zal een geheel nieuwe inventaris
moeten worden gemaakt met een betere
logistiek en rendabeler ruimtes. Er is
ook vraag naar meer oppervlak omdat
het asiel veel te krap in zijn jasje steekt.
Daarom is hij in het ontwerp uitgeweken naar een dakopbouw waar een grote
ruimte dienst kan doen als kantine en
educatieve ruimte.
De mogelijkheden van het bestemmingsplan zijn echter niet meer dan een bouwhoogte van 3 meter. Voor uitbreiding
naar 6 meter zal een aparte vergunningprocedure moeten worden opgestart.
Daarom moet er toch een complete
bouwvergunning worden aangevraagd.
Joop Houweling geeft nog wel aan dat er
in het verleden een historische stal stond
met een puntdak. Die geldt echter niet
meer in het vigerende bestemmingsplan.
Vanuit de zaal komt de vraag of dit
hoogteprobleem niet kan worden opgelost door een kelder te graven. Dat blijkt
niet te kunnen omdat de locatie in het
bestemmingsplan is aangemerkt als archeologisch zeer waardevol. Indien je er
dan voor kiest om te gaan graven, moet
er eerst een archeologisch onderzoek
plaatsvinden. Dat werkt niet alleen vertragend, maar is ook heel kostbaar.
De getoonde tekening roept nog enkele
detailvragen op met betrekking tot de
indeling. Die worden allemaal uitgelegd en door vogelverzorgster Sharon
Lexmond bevestigd als een verbeterde
werksituatie. Als de vergunning binnen
de afgesproken tijd wordt verstrekt, dan
kunnen we medio november gaan bouwen. De bouw zal ongeveer vier maanden duren.
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Financiële haalbaarheid
Rob de Jong geeft uitleg over de financiële haalbaarheid van het plan. In tegenstelling tot de vorige bouwplannen past
dit volledig binnen de begroting. Op de
balans staan drie posten voor het asiel
gereserveerd. Dat zijn de reserve nieuwbouw, de reserve voorbereiding nieuwbouw en de reserve groot onderhoud.
Daarmee is een totaal reservering van
ruim 1 miljoen euro gemoeid.
De bouwkosten blijven met 530.000 euro
ver onder die reservering. Zelfs na aftrek
van een mogelijk negatief saldo in 2014
blijft er een royaal bedrag (340.000 euro)
als positief saldo over om bij het eigen
vermogen van de vereniging op te tellen.
Hij stelt dan ook voor om het voorstel
tot verbouw te honoreren.
Vragen uit de zaal
Ton Haase vindt de post onvoorzien van
€ 10.000,- veel te weinig.
Frits IJzendoorn legt uit dat de offerte

Een puinhoop binnen

van de aannemer al behoorlijk ruim genomen is. Frits legt uit dat er maar één
aannemer heeft geoffreerd. Deze klus is
moeilijk te offreren omdat het niet om
een nieuw gebouw gaat met een vast
bestek maar om een renovatie met vernieuwing. Tijdens het werk zal er voortdurend moeten worden ingespeeld op
bouwkundige problemen die men tegenkomt. Voor een dergelijke klus heb je een
aannemer nodig die flexibel en betrouwbaar is. Frits heeft in het verleden zelf
hele goede ervaringen met dit bedrijf.
Hij heeft er jarenlang mee samengewerkt. De aannemer garandeert ook dat
hij binnen de begroting blijft.
Veronica van Berkel is het daar niet mee
eens. Volgens haar zijn aannemers nooit
te vertrouwen. Ze refereert aan de bouwfraude van enkele jaren geleden. “Het is
een standaard dat er drie offertes worden aangevraagd, waaruit we de goedkoopste kunnen kiezen”. Maar eigenlijk
vindt Veronica een bedrag van een half

Het dak eraf

miljoen veel te veel om uit te geven aan
het asiel. Ze vraagt zich bovendien een
aantal dingen af: Willen we wel een asiel
binnen de vereniging en zo ja moeten we
dan een educatieve ruimte? Het asiel is
voor vogelopvang en het is niet onze primaire taak om onderwijs te geven. Daar
is ook helemaal geen tijd voor, meent ze.
Sharon Lexmond haakt hierop in door te
melden dat Ruud van der Waard een aantal keren per maand rondleidingen geeft
aan schoolgroepen. Die zijn altijd zeer
succesvol. Een ruimte waar kinderen een
lesje kunnen krijgen is geen overbodige
luxe, bovendien wordt die ruimte straks
ook gebruikt als kantine.
Secretaris Aletta de Ruiter reageert door te
zeggen dat de functie van Ruud officieel
voor een derde is ingevuld met educatie/
PR, een derde als facilitair medewerker
en een derde voor administratie. Die tijden worden door het jaar heen globaal
verdeeld ingevuld. Educatie is zelfs een
vraag/voorwaarde van de gemeente voor
nieuwbouw.

De eerste bergen afval

Voorzitter Frederik Hoogerhoud vindt dat
de principevraag over wel of geen asiel
binnen de HVB op de eerstvolgende reguliere ALV thuishoort. Ieder lid mag
zich afvragen of de vereniging wel naar
behoren functioneert, maar daar zijn we
nu niet voor bij elkaar. Hij gaat er verder
van uit dat deze investering voor minimaal 10 jaar gegarandeerd is, maar dat
hij erop rekent dat de eis van uitplaatsing in een volgend bestemmingsplan
zal uitsterven.
Van dat laatste is Veronica ook overtuigd,
maar ze vindt dat de verhouding tussen
investering en voortgang van exploitatie
volledig uit balans is.
Veronica van Berkel benadrukt dat een
asiel eigenlijk niet bij de vereniging
thuishoort. Het heeft een totaal andere
doelstelling dan een vogelbeschermingsorganisatie.
Frederik Hoogerhoud legt uit dat het asiel
al decennialang bij de vereniging hoort
en dat het een prima PR-middel is om

Een kaal skelet

Foto’s: Ruud van der Waard
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de HVB onder de aandacht van het publiek te brengen. Het asiel brengt geld
op via erfenissen, legaten en schenkingen. Als we geen asiel hadden dan kon
de vereniging niet eens een kwartaalblad
als De Wulp uitgeven en konden de vogelreservaten niet geëxploiteerd worden.
Het is bekend dat het asiel aan individubescherming doet en de vereniging
aan soortbescherming, maar dat hoeft
elkaar helemaal niet in de weg te zitten
zolang we strikte voorwaarden aan de
opvang in het asiel verbinden. Het moet
geen dierentuin worden. Overigens mag
dat ook helemaal niet volgens de voorwaarden van de ontheffing die we van
het ministerie opgelegd krijgen. Daar
hebben we ons strikt aan te houden. We
kunnen dus veel beter vogels beschermen met asiel dan zonder asiel.
Veronica van Berkel is het niet met de beantwoording van haar vragen eens. Ze
heeft ook geen vertrouwen in een goede
afloop op langere termijn omdat de financiële reserve van de vereniging na de
renovatie met ruim een derde geslonken
is. “Stel dat er in het ultieme geval geen
inkomsten meer binnenkomen, dan
hebben we nog maar voor zes jaar middelen om het personeel te betalen en het
asiel en de vereniging te exploiteren” is
haar vrees.
Aletta de Ruiter kan haar geruststellen. In de afgelopen jaren is er bijna altijd voldoende geld binnen gekomen
waarbij de balans weer positief afsloot.
Maar daarnaast wordt er binnenkort
een nieuwe bron van inkomsten aangeboord in de vorm van een landelijke
paraplu-organisatie. Een stichting waar
alle Nederlandse vogelasiels in kunnen
participeren. Daar
mee kunnen we in
aanmerking komen voor sponsorgelden
vanuit de Postcodeloterij. Die stichting
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is momenteel in oprichting. Het is op dit
moment nog niet duidelijk in welk stadium de oprichting is, maar de papieren
zagen er erg hoopvol uit. Als dat lukt,
krijgen alle asiels van Nederland reguliere inkomsten om hun exploitatiekosten te financieren.
Veronica van Berkel geeft toe dat dit een
hoopvol perspectief is. Toch blijft ze
kritisch en bij haar standpunt dat er
meerdere offertes moeten worden aangevraagd.
Frits IJzendoorn belooft haar om te zorgen dat er nog een calculatie wordt gemaakt door een andere aannemer. Hij
stelt wel de voorwaarde dat dit niet tot
vertraging van het bouwplan leidt. Hij
wil het bestuur complimenteren voor de
niet aflatende doortastendheid waarmee
er na alle tegenslagen toch telkens naar
gestreefd is om het asiel te laten vernieuwen. Hij wijst de toehoorders ook op het
feit dat het vermogen van de vereniging
voornamelijk is opgebouwd uit schenkingen ten bate van het asiel. Dat moet
je dan ook aan het asiel durven uitgeven.
Hij is niet bang voor een exploitatiereserve van 6 jaar. Welk bedrijf kan zeggen
dat hij voldoende in kas heeft om 6 jaar
vooruit te kunnen?
Peter Huisman vult aan dat we dus 6 jaar
de tijd hebben om fondsen te werven.
Aletta de Ruiter laat nog weten dat er in
het financiële plaatje geen rekening is
gehouden met fondsen die nog in de
wacht staan. Er zijn nog twee potentiële grote fondsverstrekkers die we even
moeten aanschrijven. En uiteraard gaan
we zeer binnenkort weer bij het bedrijfsleven aan de bel trekken nu er concrete
plannen zijn.
Jan Pietersen wil weten of de personeelsleden bij de plannen betrokken zijn geweest. Dat is het geval. Ruud van der

Waard heeft zelfs zitting in de bouwcommissie en Sharon en Lizzy hebben
regelmatig advies gegeven en zijn nauw
bij het hele plan betrokken geweest. “We
hebben het zelfs doorgesproken met de
vrijwilligers”, laat Sharon weten.
Frederik Hoogerhoud sluit af met de mededeling dat het bestuur zich in hoge
mate verantwoordelijk voelt voor de arbeidsomstandigheden in het asiel. “De
omstandigheden dwingen ons tot een

verbetering van hygiëne en veiligheid.
We kunnen ons niet meer veroorloven
dat personeel of vrijwilligers papegaaienziekte oplopen, zoals in het verleden
meermalen is gebeurd”.
Hij bedankt alle aanwezigen voor hun
belangstelling en vraagt of iedereen de
presentielijst getekend heeft. Daarna
nodigt hij iedereen uit voor een laatste
drankje op kosten van de vereniging.

Ledenadministratie
De aanwas van nieuwe leden in het afgelopen jaar was bij lange na niet genoeg
om het natuurlijk verloop te compenseren. Dit ondanks de vele PR-activiteiten
die in 2014 hebben plaatsgevonden.
Reeds in 2013 blijkt, voor het eerst sinds
1948, het aantal leden onder de 1000 te
zijn gezakt.
Hopelijk zullen de te ontplooien activiteiten in het kader van ons 90-jarig jubileum in 2015 het aantal weer op peil
brengen.
Ingrid Megens

Stand van zaken per 31-12-2014
Gewone leden
905
Familieleden
22
Lid voor het leven
30
Ereleden
2
Totaal
959

Overzicht ledenbestand afgelopen jaren
Jaar
Volwassenen
Jeugdleden
1998
1372
16
1999
1345
12
2000
1341
12
2001
1347
14
2002
1312
14
2003
1192
11
2004
1190
19
2005
1132
19
2006
1112
24
2007
1085
23
2008
1064
23
2009
1054
31
2010
1014
30
2011
1034
31
2012
1032
32
2013*
993
11
2014
959
10
*Gecorrigeerd cijfer t.o.v. jaarverslag 2013.
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Postmaster

Informatietelefoon

Dit jaar kwamen er 428 berichten binnen, wat minder dan vorig jaar. De vragen en
berichten betreffen o.a. de volgende onderwerpen:

Door persoonlijke omstandigheden was
ik afgelopen jaar jammer genoeg niet in
staat een logboek van de informatietelefoon bij te houden. De veelheid van vragen is echter eenvoudig te catalogiseren,
dus houd ik dit verslag kort.

- 2014 is het Jaar van de Spreeuw;
- Nationale Vogelweek 17 t/m 25 mei
2014;
- Redactie “Straatnieuws” wil een stuk
schrijven over stadsvogels;
- Hoe ziet een bosuilenkast eruit?
- Vogelherkenningscursus;

- Mijn bonte boertje Fleurtje is ontsnapt!
Is ze misschien bij u aan komen vliegen?
- 16-7-2014: tientallen dode meeuwen
aangespoeld op strand Scheveningen;
- Broedende boomvalk in Den Haag.
Loes Loorij

2010

2011

2012

2013

2014

53
16
14
7
5

44
16
11
15
6

46
13
15
9
14

52
8
13
12
21

64
13
13
13
11

15
10
1
4

5
11
3
13

2
20
4
17

1
11
3
33

12
23

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

19
74
166
5
27
7
6
11
-

8
51
122
50
8
4
2
-

4
53
178
1
38
11
4
49
1
1
-

7
63
211
31
8
4
5
2
-

8
55
185
1
22
2
3
2
3

Totaal

440

418

436

482

428

Nieuwsbrieven
Haags Milieucentrum
PEP*
KNNV
Tringa Paintings
Overig
Persberichten
Zuid-Hollands Landschap
Landschapsbeheer Zuid-Holland**
Dunea
Overig
Andere berichten

Uiteraard leverde het voorjaar weer de
nodige telefoontjes op van zielige vogels
die verlaten door hun ouders in de hoek
van de tuin sidderend wachten op de
komst van een monsterachtige kat. In de
meeste gevallen is het mededogen begrijpelijk maar niet terecht. Sommige vogelsoorten zitten enkele dagen op de grond
of laag in de struiken, maar worden wel
degelijk door de ouders gevoerd. Zolang
men in de buurt zichtbaar is, blijven die
ouders echter weg. Bovendien is het verweesd zijn niet door leken vast te stellen
en daarom is het oppakken en vervoeren
van deze vermeende zielenpoten zelfs bij
wet verboden. Alleen op straat rondwandelende jonge meeuwen zijn hopeloze gevallen. Na terugplaatsen op het dak zeilen
ze weer onverdroten de straat op. In die
gevallen is het beter om de dierenambulance te bellen.

Een veel voorkomende categorie is de inwoning van kauwen, spreeuwen, meeuwen, scholeksters en mussen. Ook hier
zijn niet altijd oplossingen voor te verzinnen omdat het verwijderen of wegjagen
van deze niet betalende huurders eveneens bij wet verboden is. In de meeste
gevallen is voorkomen de enige remedie.
Korfjes of kapjes op de schoorsteenpotten voorkomen deze ongewenste inwoning. Het aanbrengen van mussen- en
spreeuwenwerende middelen op vaste
broedplekken is niet toegestaan. De informatietelefoon geeft dus in veel gevallen preventieve informatie en dat voorkomt ongewenst gezeul met jonge vogels.
Over het algemeen is de informatietelefoon alleen in het broedseizoen zeer
druk. Heel veel telefoontjes komen ook
terecht bij vogelasiel De Wulp. Dat geeft
daar veel tijdrovende overlast. We zijn
aan het onderzoeken of er met een digitaal keuzemenu een doorschakeling naar
de informatietelefoon gerealiseerd kan
worden.
Frederik Hoogerhoud

* Participatie Emancipatie Professionals (voorheen HOF)
** per 31-12-2013 opgeheven
Foto: Bert Hoogerhoud

Jonge meeuwen op straat

18

Haagse Vogelbescherming

Jaarverslag 2014

19

Verenigingsblad De Wulp
hij zijn taak weer beëindigd. Het bestuur
is hem dankbaar voor zijn deskundige
inzet op het moment dat daar grote behoefte aan was.
Inmiddels is de eindredactie overgenomen door Tom en Loes Loorij, met journalistieke ondersteuning van Aletta de
Ruiter.

Het jaar 2014 begon voor ons kwartaalblad De Wulp met een crisis. Al tijdens
de productie van het februarinummer
legde de nieuwe redacteur zijn functie
neer, als gevolg van een onderling conflict tussen bestuursleden en hemzelf
over de lay-out van het blad. In allerijl
werd het februarinummer uitbesteed
aan een externe redacteur. De Wulp
kon daardoor toch op tijd verschijnen.
Voor het meinummer meldde Dick van
Rietschoten zich als interim eindredacteur. Hij is gepensioneerd journalist en
was al eerder bij de productie van een jubileumnummer aan de redactie verbonden. Dick heeft de eindredactie van de
resterende drie nummers van 2014 voor
zijn rekening genomen. Aan het eind
van het jaar bleken de uitkomstdata van
De Wulp echter niet altijd goed te matchen met zijn vakantieplannen en heeft
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Dankzij enthousiaste auteurs heeft de
inhoud van De Wulp niet te lijden
gehad onder de perikelen. Er kwamen
vier goed gevulde nummers uit, waarvan
drie exemplaren met een omvang van 32
pagina’s en een vierde exemplaar zelfs
met een katern extra van 36 pagina’s. De
toevloed van artikelen was zelf zo veel
dat een gedeelte op de website moest
worden gepubliceerd, waarvoor een verwijzing in De Wulp werd afgedrukt. De
lay-out werd zoals in voorgaande jaren
verzorgd door Germaine Pasmans. Voor
de voorpagina leverden verschillende
HVB-leden hun beste foto’s in: Hans
Overduin, Frederik Hoogerhoud, Rogier
Mos en Boudewijn Schreiner werden
door een jury uitverkoren voor plaatsing.
De vier vaste adverteerders zorgden er
ook in 2014 voor dat de kosten van De
Wulp gedeeltelijk werden terugverdiend.
De omslag van het blad werd in kleur
gedrukt, terwijl het binnenwerk volledig
in zwart/wit verscheen. Waarschijnlijk
is 2014 het laatste jaar dat De Wulp in
zwart/wit wordt gedrukt. Voor 2015 hebben we de wens om minstens 50% van de
pagina’s in kleur te laten verschijnen.
Aletta de Ruiter

Website haagsevogels.nl
Na meer dan 10 jaar met het eerste ontwerp van de website te hebben gewerkt,
was www.haagsevogels.nl toe aan een
nieuwe lay-out en moderne toevoegingen. Na een intensief omvormingsproces werd die nieuwe lay-out in april 2014
opgeleverd. Door een breder format,
een dynamische header met een fotogalerij en een groter lettertype is de site
aantrekkelijker gemaakt. Ook is hij aangepast op gebruik via een smartphone
en tablet. Het is vooral de techniek die
daarvoor gewijzigd moest worden.
De website wordt, vooral door de mogelijkheid om waarnemingen in te vullen,
redelijk goed bezocht. Op de homepage
staat het actuele nieuws en via het linker
menu kunnen de diverse informatiepagina’s gemakkelijk gevonden worden. In
dit menu is ook een link toegevoegd om
De Ganzenveer te bekijken, onze elektronische nieuwsbrief.
Op de informatiepagina’s zijn sinds afgelopen jaar ook alle statuten, reglementen en beleidsplannen van de vereniging
te vinden.
De pagina met inventarisaties is overzichtelijker gemaakt en alle afzonderlijke verslagen van het MUS-project zijn
nu op deze pagina te vinden.
Actueel zijn ook de excursies, die een
week na publicatie in De Wulp ook op
de website worden gezet. Nieuw is de
mogelijkheid voor leden om een eigen
foto te uploaden. Om misbruik te voorkomen wordt dat eerst getoetst via een
moderator, uitgevoerd door de webhoster. Er wordt bescheiden gebruik van gemaakt, maar er staan al hele leuke foto’s
op, die na doorklikken gemakkelijk in
groot formaat toonbaar zijn.

Eveneens nieuw is de mogelijkheid om
filmpjes te uploaden. Dat is een mogelijkheid die in de toekomst meer moet
worden gepromoot. Voorlopig staat er
een promotiefilmpje op voor stadsvogeltellingen.

Onze homepage

De webhosting is naar grote tevredenheid in handen van Gijs Fijn van Draat.
De inhoud van de website is gemakkelijk bij te houden voor de webredacteur.
Afgelopen jaar is dat gedaan door Aletta
de Ruiter. Compagnon webredacteur
Caroline Walta heeft om privéredenen
een jaartje sabbatical genomen van haar
taak, maar staat inmiddels met nieuwe
energie alweer te trappelen van ongeduld om de site op haar eigen enthousiaste wijze van nieuws te voorzien.
Aletta de Ruiter
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Commissie Publiciteit
Zoals elk jaar probeerden we ook in 2014
zoveel mogelijk met de kraam/winkel te
staan bij de open dagen van Vogelasiel
De Wulp, bij de lezingen en cursussen.
Buitenshuis was het als altijd een combikraam, samen met de Egelopvang.
Lezingen in de wijk
Dit jaar zijn we lezingen in de wijk gaan
organiseren. De eerste was op 22 mei 2014
in Wijkcentrum Steenvoorde in Rijswijk, met
als onderwerp: “De Vogels van Rijswijk”.
Het persbericht hierover was onder andere in de Oud Hagenaar geplaatst. Op
diverse plaatsen waren affiches opgehangen. De opkomst was helaas teleurstellend.
Desondanks verliep de avond heel plezierig. Floris de Boer hield voor de pauze
een verhaal over de meest voorkomende
tuinvogels. Na de pauze vertelde Henk
Slegten, de Rijswijkse milieuambtenaar
over een paar bijzondere soorten, waaronder de slechtvalk. Loes Jalink heeft tot
slot het werk van de HVB over het voetlicht gebracht.
Op 31 augustus 2014 de tweede lezing in de
Vruchtenbuurt. Door samenwerking met

Foto: Loes Jalink

Lezing in de Vruchtenbuurt
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het Wijkberaad hebben we meer mensen
kunnen bereiken en kwamen er ongeveer
30 mensen luisteren naar Floris de Boer,
Martin van de Reep en ondergetekende.
De verhalen gingen over tuinvogels, over
de gierzwaluwen, die in diverse straten
in deze wijk broeden en over de HVB.
Tussendoor was er een vogelherkenningsquiz en een anagrammenpuzzeltje.
Na afloop bleek er grote belangstelling
voor een in het voorjaar te houden excursie.
Op 14 december 2014 de derde lezing in
Mariahoeve, in samenwerking met volkstuinvereniging Eigen Arbeid. Het leek er
aanvankelijk op dat er niet zo veel belangstelling voor was, maar uiteindelijk zat
het zaaltje bij Florence stampvol met ongeveer 40 bezoekers. Hier heeft Caroline
Walta een lezing verzorgd over de ooievaars in en om Den Haag, hield Adri
Remeeus een verhaal over drie natuurroutes in Mariahoeve, deed Floris de Boer
een verhaal over vogels van Mariahoeve
en presenteerde hij een vogelquiz.
Op ons aanbod om in het voorjaar 2015
excursies in de diverse wijken te houden
is enthousiast gereageerd.
Op 12 januari 2014 was er weer het jaarlijkse ooievaars-telweekend. We hebben
ook dit jaar langs het pad door Reigers
bergen enkele telescopen en een tafeltje
met informatiemateriaal neergezet.
Mede dankzij het mooie weer kregen we
veel aanloop van bekenden en onbekende
voorbijgangers. Er zijn leuke gesprekken
gevoerd en we hebben vrij veel folders en
ooievaarsinformatie kunnen uitdelen.
Gelukkig lieten een paar ooievaars zich
op een redelijke afstand bewonderen.

Foto: Loes Jalink

Excursie in de Abraham Schierbeektuin

Op 1 maart 2014 heeft Hetty Mos weer
een rondleiding gegeven door de Abraham
Schierbeektuin. De reservelijst van aanmeldingen van oktober was nog lang genoeg om de hele groep mee te vullen. De
mensen waren zeer geïnteresseerd om nu
eens te horen en te zien wat er achter dat
hek met het bordje “Vogelrustgebied”
gebeurt.
Foto: Hetty Mos

Op de Geraniummarkt

Geraniummarkt 26-4-2014, dit keer op
Koningsdag
Voor het eerst vond deze markt plaats op
Koningsdag, maar verder ging het net als
voorgaande jaren. Vroeg aanwezig en al
vroeg bezoekers. Het was de hele dag gezellig druk. Er was eigenlijk wel constant
aanloop. De bezoekers kwamen overal
vandaan. Het electrospel trok veel aandacht. Vergeleken met voorgaande jaren
hebben we veel verkocht.
Kinderboerderijen
In mei en juni worden op de kinderboerderijen de schapen geschoren,
waar bijna overal een feestje van wordt
gemaakt. We kregen van verschillende
kanten de vraag om met een kraam aanwezig te zijn. Dit hebben we gedaan bij
de Wes
terbaanstraat, het Waaijgat in
Scheveningen en Essesteijn in Voorburg.
Jaarverslag 2014
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De interesse voor onze kraam varieerde
sterk over de dag. De opgezette egel en
het electrospel blijven grote trekkers.
Gelukkig was het overal redelijk tot goed
weer.
In Scheveningen lag de nadruk op hergebruik. Ruud van der Waard had hiervoor
bedacht om tosti’s te gaan verkopen, met
als leuze: Voer de vogels nu geen brood, want
dan gaan de jongen dood. En maak van je
oude brood tosti’s, dan kan je het zelf opeten. Hij is de hele middag druk geweest
met tosti’s bakken en heeft daarmee ook
nog € 40,- verdiend.
In het kader van de landelijke Vogelweek
zijn er een viertal excursies gegeven door
Caroline Walta (drie keer) en Floris de
Boer (één keer). De belangstelling ervoor
was zeer wisselend.
Zondag 25 mei 2014 was er bij de stadsboerderij in Voorburg (vlakbij Molen
De Vlieger) een schaapscheerdersfeest.
Caroline Walta had aangekondigd excursies bij het ooievaarsnest om 11.00 uur

Jeugdcommissie

Het oprichten van een jeugdgroep vereist
een gedegen voorbereiding. Het is zaak
Haagse Vogelbescherming

Op 13 augustus 2014 was weer de Dag
van de Roos in het Westbroekpark. Dit
jaar kregen we veel bezoekers bij onze
kraam langs.
Op 14 september 2014 hebben we gestaan bij de jaarlijkse Natuurfeestdag in
Meijendel. Het electrospel, het kleien van
vogels en maken van vogelvoer met een
dennen
appel en pindakaas waren het
meest populair. Deze zelfde activiteiten trokken veel kinderen bij het jaarlijkse Natuur- en Techniek
spektakel in
de Haagse Hogeschool op 30 november
2014.
Op 22 september 2014 hebben we foto’s
(en ons logo) op het kijkscherm bij de
duinplas in het Westduinpark bevestigd.
Loes Jalink

(in oprichting)

De doelstelling van het beleidsadvies
rapport van de HVB om voor het einde
van de beleidsperiode ook een jeugdcommissie van de grond te tillen is in 2014
tot een uitwerkingsinitiatief gekomen.
Het nieuwe bestuur zag mogelijkheden
in een oprichting van een jeugdgroep
in samenwerking met de afdeling Den
Haag/Leiden van de NJN (Nederlandse
Jeugdbond voor Natuurstudie).
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en om 15.00 uur te houden, maar heeft
uiteindelijk bijna de hele dag bij de telescoop gestaan. Bij onze kraam was de belangstelling erg wisselend.

om de organisatie ook bij een jeugdig
persoon neer te leggen. De projectbegeleiding kan dan op afstand vanuit het
bestuur worden ondersteund. In mei
werd er een Plan van Aanpak geschreven
waarin werd toegewerkt naar een stageopdracht voor twee HBO-studenten
(Natuurbeheer en Communicatie). De
opdracht werd in juni ter toetsing voorgelegd aan de Haagse Jeugdambassadeurs,
een jongerengroep vanuit PEP (Participa
tie Emancipatie Professionals, voorheen
HOF) die uiteenlopende adviezen geeft

Foto: Loes Jalink

Natuurfeestdag Mejendel

aan politiek en bedrijfsleven over de communicatie met jeugd en jongeren. Het
Plan van Aanpak kreeg een goede beoordeling en werd als spannend ervaren. Tot
zover was er een goede start.
Aansluitend kwam een volgend toetsingsmoment. De stageopdrachten wer
den in de vacaturebanken van de verschillende hoge
scholen ingebracht. Daaruit
kunnen studenten zelf hun stages kiezen.
Ondanks de hoopgevende reacties van de
jeugdambassadeurs bleek er geen animo
voor dit project. Er heeft niet een student
gereageerd. Na de zomervakantie was
het daarom tijd voor plan B, het zoeken
naar een jonge zzp’er die nog binding
heeft met jongeren en ook voldoende
netwerk heeft binnen de natuurclubs. In
november is er contact gezocht met een
jonge zzp’er die zelf oud-NJN-er is en een
ecologisch adviesbureau runt. Zij wilde
deze opdracht graag proberen. Om haar
op weg te helpen moest de opdracht wel

worden herschreven met een nieuw Plan
van Aanpak. Helaas heeft dit stagnatie
opgelopen vanwege andere drukke werkzaamheden en enige gezondheidsproblemen van de bestuurssecretaris die als projectbegeleider dient. December bleek ook
niet het juiste moment om hiermee aan
de slag te gaan. In januari 2015 doen we
een hernieuwde poging.
Aletta de Ruiter
Foto: Loes Jalink

Natuur- en Techniekspektakel in de H. Hogeschool
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Festivalcommissie ad hoc

Commissie Excursies en Lezingen (CEL)

In 2015 viert de Haagse Vogelbescherming
(HVB) haar 90-jarig jubileum. Onderdeel
daarvan gaat worden een vogelfestival.
Hiertoe is in 2014 ad hoc een festivalcommissie opgericht.

Samenstelling CEL
De samenstelling is dit jaar nauwelijks
gewijzigd. Alleen Floris de Boer heeft
kennis gemaakt met de CEL en is na enkele vergaderingen vertrokken naar de
commissie Publiciteit. Onder voorzitterschap van Jaap Zoet zijn zes vergaderingen gehouden. De voorbereidingsgroep
voor de excursies vergaderde vaker.

Op 29 oktober 2014 vond reeds de eerste vergadering plaats. Zij (bestaande uit
Rob ter Ellen, Wim Kooij, Frank Kooper,
Marco Simonis, Caroline Walta en Foeke
Zeilstra) onder voorzitterschap van Adri
Remeeus (tevens contactpersoon voor
het bestuur) heeft tot taak meegekregen
dit vogelfestival tot in detail voor te bereiden.
Inmiddels zijn de datum en de locatie van
de activiteiten vastgesteld.
Als datum is gekozen voor zondag 4 oktober 2015. En… de locatie is fraai, centraal gelegen en goed bereikbaar! Wij
mogen namelijk gebruikmaken van het
terrein van Staatsbosbeheer, gelegen aan
de Koekamp (Boslaan) te Den Haag. Voor
degenen die van openbaar vervoer afhankelijk zijn… dat is dus tegenover het
Centraal Station.
Momenteel brainstormt de commissie
volop over een aantrekkelijk programma
en voor de invulling daarvan zullen er de
komende tijd her en der contacten worden gelegd. De jeugd zal echter centraal
staan. Het klinkt als een cliché, maar de
jeugd heeft de toekomst en zij zijn de
toekomstige fakkeldragers van de natuurbescherming. Wij gaan dan ook een
actief doe-programma ontwikkelen. Dat
programma zal de komende tijd verder
worden uitgewerkt.
Ook zullen er diverse excursies worden
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aangeboden. Het Haagse Bos en de vijvers
liggen immers op schootsafstand van het
festivalterrein en verwacht mag worden
dat rond 4 oktober de najaarstrek al behoorlijk op gang is gekomen.
En voor degenen die verzadigd terugkeren van een excursie, maar natuurlijk ook
voor hen die ervoor kiezen om op het
festivalterrein te blijven, zullen diverse
stands voldoende afleiding geven waarbij
uiteraard ook voor de inwendige mens
zal worden gezorgd.
Ten slotte wil ik niet onvermeld laten dat
wij in januari contact opnemen met enkele bekende Vogel-Nederlanders van wie
wij een ‘betekenisvolle’ lezing verwachten; maar daarover later meer!
Overigens zullen al deze activiteiten gecombineerd worden met andere activiteiten ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum. De planning voor die activiteiten is
echter een taak van het bestuur.
Adri Remeeus

Excursies
Er zijn 32 excursies gehouden dit jaar. In
Zuid Holland zijn 23 excursies gehouden en elders 9 stuks: in Noord-Holland,
Flevoland en Noord-Brabant. Van de 32
excursies waren er 15 dagexcursies en de
rest was een ochtend- of een lange ochtendexcursie. Er zijn twee vaartochten
gemaakt en er zijn twee fietsvogelexcursies gehouden.
Meerdaagse excursie
Van 7 tot en met 9 februari is in Friesland
het Ganzenweekend gehouden onder
leiding van Jaap Zoet. De uitvalsbasis
was een boerderij in Scherpenzeel; we
hebben het waternatuurgebied Rottige
Meente bezocht en Gaasterland. Gezien
het feit dat er dit jaar maar één meerdaagse excursie is gehouden kwam de
reünie in november te vervallen.
Een greep uit de waarnemingen
- goudplevier, bokje, nonnetje en kleine
bonte specht in de Aalkeetbuitenpolder
in januari
- roodhalsgans en brilduiker in de Hoek
sche Waard in februari
- nonnetje, grote zaagbek en witgat in
de Oostvaardersplassen, krooneend en
brilduiker bij het landje van boer Geijsel

Foto: André Kommer

Excursie Hoeksche Waard 13 februari 2014

en de polder Ronde Hoep in maart
- Indische gans, IJslandse grutto en
bruine kiekendief in polder Poelgeest
en ‘t Joppe in april
- rotgans, grote zaagbek, slechtvalk,
kleine plevier, strandplevier en bosrietzanger op Sint Philipsland en Tholen
- purperreiger, Indische gans, zwarte
stern, blauwborst, spotvogel en grauwe
vliegenvanger in de Zouweboezem in
mei
Foto: Muriel Kommer

Excursie Tholen 17 mei 2014
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- juveniele gekraagde roodstaart in de
Rhoonse grienden
- lepelaar, bosruiter, witgat, kemphaan,
visdief, sperwer, ijsvogel op natuureiland Sophiapolder
- kleine plevier, slechtvalk en sprinkhaanzanger tijdens de fietstocht bij Haarlem,
Spaarnwoude in juni
- groene specht en zwarte roodstaart in
de Pan van Persijn in juli
- grote zilverreiger, koekoek en roek op
Landgoed Huis ter Heide in augustus
- waterral, kemphaan, boomvalk en
kleine strandloper in de Groene Jonker
in september
- kruisbek, ijsvogel, zwartkop en kuifmees in Berkheide
- kramsvogel, koperwiek en glanskop in
de Amsterdamse Waterleidingduinen in
oktober.
- wulp, waterral, havik en kluut in Oost
voorne en sperwer en groene specht in
de Westduinen in november
- roerdomp en waterral in het Balijbos in
Zoetermeer in december.

Vier vroege vogelwandelingen
In april zijn weer de vroege vogelwandelingen in het Westduinpark gehouden
Foto: Loes Jalink

Vroege Vogel excursie in Westduinpark
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onder de bezielende leiding van Ton
Haase. Bij de Fuutlaan verzamelden zich
elke week tientallen mensen die vogelgeluiden wilden leren kennen. Het lukte
Ton en enkele assistent-gidsen prima het
gehoor te scherpen en de toehoorders te
boeien. Hopelijk hebben deze excursies
weer de nodige nieuwe leden opgeleverd.

Lezingen
Maarten Souverijn heeft de zes lezingen
georganiseerd: drie in de winter en drie
in het najaar.
In januari hield Eduard Opperman een
lezing over de vogeltrek in Eilat, een
hotspot in de trekroute van Oost-Afrika
naar het noorden: Turkije, Oost-Europa
en Rusland. Heel veel roofvogels passeren dit punt, waaronder vele bijzondere
soorten.
In februari hield Laurens Steijn een lezing over de Western Pacific Odyssee,
een schitterende expeditie voor zowel vogelaars als geïnteresseerden in walvissen
in de zuidelijke Stille Oceaan. We zien
afgelegen archipels met een unieke flora
en fauna die de meeste natuurliefhebbers alleen maar uit de boeken kennen.
In maart hield Menno van Duijn een lezing over Finland en Noorwegen. Veel
soorten die wij in Nederland tijdens de
trek of in de winter tegenkomen, brengen in het noorden hun jongen groot.
In september gaf Eduard Opperman de
lezing “Vliegend is toch leuker”. In de
hem kenmerkende enthousiaste stijl liet
hij vliegbeelden zien van allerlei vogels.
Vaak is het moeilijker om een vliegende
vogel te fotograferen dan een zittende
vogel. We genoten van vele geslaagde
plaatjes met begeleidend commentaar.
Dit was een uitgebreide versie van de

lezing die Eduard na afloop van de
Algemene Ledenvergadering zou houden, maar wegens tijdgebrek geen doorgang kon vinden.
In oktober zou Martijn Verdoes een lezing over Californië geven, maar hij
werd op het laatste moment ziek. Ter
nauwernood heeft Maarten een invaller
kunnen regelen. Marc Guijt gaf een lezing over het verre land Japan; prachtige
foto’s van de Stellers Zeearend.
In november gaf Menno van Duijn een
lezing over Meijendel, Berkheide en het

Groene Hart. Hij gaf tips over het fotograferen in je eigen achtertuin. Met veel
geduld maakte hij zeer mooie opnamen
van onder andere de geoorde fuut, beeldvullend met een prachtig mooi rood oog.

Cursussen
Eduard Opperman heeft dit jaar wederom twee cursussen Vogelherkenning
gegeven, die druk bezocht werden.
De daaraan gekoppelde excursie in de
Westduinen gaf de mogelijkheid om het
geleerde in praktijk te brengen.
Renée Lankhorst en Henk Wardenaar

Vogelasiel De Wulp
In 2014 zijn er 6700 dieren opgevangen.
Het zijn uiteraard merendeels vogels,
maar ook dit jaar weer aardig wat egels,
vleermuizen en voor de rest een aantal
exoten, die allemaal elders zijn ondergebracht.
De winter van 2013 op 2014 was gelukkig een heel milde winter, wat voor de
vogelwereld minder uitval heeft opgeleverd. Het voorjaar barstte dus al vroeg
los, de natuur herstelde zich snel en het
insecten- en vogelleven kwam daarmee
ook snel op gang. Toen het broedseizoen
eenmaal begon, ging het ook in een ongekende stroomversnelling. Er zijn enorme
aantallen jonge eendjes in huis geweest
(290 om precies te zijn), waarvan het gros
ook met succes is teruggezet in de vrije
natuur.
De nieuw in gebruik genomen tweedehands auto voor het vogelasiel De Wulp
bevalt ons inmiddels prima. In april 2014

Foto: Ruud van der Waard

De nieuwe asielauto

kreeg het asiel een Ford Transit Connect
diesel ter beschikking, nadat Rogier Mos
als APK-monteur, de auto helemaal klaar
had gemaakt. Deze veel jongere auto vervangt de ruim 20 jaar oude Opel en levert
prima prestaties. Wij zijn er blij mee.
Zomerdrukte
De maanden mei en juni waren drukke
maanden met dagelijks 30 tot 40 vogels
en in juli af en toe wel 50 vogels per dag.
Jaarverslag 2014
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Topdag was 18 juli met 55 vogels. Er zijn
in totaal 85 vrijwilligers, die verdeeld over
21 ploegen per week hun bijdrage aan
de verzorging leveren. Het asiel is zeven
dagen per week van 9.00 tot 17.00 uur
geopend en gedurende het broedseizoen
van 1 april tot eind september ook in de
avonduren van 19.00 tot 21.00 uur. De
ploegen staan onder leiding van het team
vogelverzorging Sharon Lexmond, Lizzy
Looijestijn en Susanne de Bruin. Ruud
van der Waard doet naast facilitair beheer
ook de financiën en de PR voor het asiel.
Dankzij erfstellingen, legaten en financiële giften van vele donateurs lukt het tot
nu toe om jaar in jaar uit de exploitatie
van het asiel draaiende te houden. Het is
de enige bron van inkomsten.
Helaas blijkt het de laatste jaren steeds
moeilijker om de roosters goed ingevuld
te krijgen met capabele vrijwilligers.
Vogelgriep
Het asiel kreeg ook te maken met de gevolgen van de uitbraak van vogelgriep. Sinds
17 november verbood het Ministerie om
nieuwe vogels op te vangen. De reeds in
het asiel verblijvende vogels moesten binnen blijven. Een drastische maatregel,
want dat betekende dat ook de dierenambulances geen vogels meer mochten aanbrengen en het asiel geen gezonde dieren
mocht uitzetten. Alleen vogels die toch
door particulieren werden aangebracht
kregen een uitzonderingsbehandeling.
Die werden direct in quarantaine gezet.
Het personeel en vrijwilligers moesten
hun schoeisel voortdurend ontsmetten
en ook vaak de handen wassen. Deze stilstand in de vogelopvang duurde tot 18
december 2014.
Tijdelijk onderkomen en renovatie!
Tegen het eind van 2014 ging ook de vol-
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ledige renovatie van het asiel van start.
Hoe het bestuur ter voorbereiding hiervan bergen werk heeft verzet, is te lezen
in het Algemeen Jaaroverzicht van de
voorzitter. Het spreekt vanzelf dat dit
ook een enorme impact had op de asielmedewerkers en vrijwilligers. Er moest van
alles worden georganiseerd om het asiel
in een tijdelijk onderkomen te laten doordraaien.
Op 6 november werden twee afsluitbare
containers voor de deur in het bosperceel
gezet waarin de inventaris werd opgeslagen en op 7 november werden twee portocabines geplaatst. In de ene zijn de vogels
tijdens de verbouwing ondergebracht. De
ruimte van 3 x 6 meter vloeroppervlak
staat vol met volières en kratten. In de
andere staan het voer en de diepvriezers.

Foto: Ruud van der Waard

Het tijdelijk asiel in twee portocabins

Er is ook net ruimte voor een minikeukentje, toilet, een tafel en een bureau.
Gelukkig zijn er in de winterperiode sowieso veel minder vogels in huis.
Het oude gebouw is inmiddels grotendeels gesloopt, alle binnenmuren en grote
delen van het dak zijn verwijderd. De buitenmuren kunnen blijven staan. Door
een efficiëntere inrichting komt er voor
de vogels een behoorlijke uitbreiding
van het oppervlak. Tevens is er een extra

Foto: Ruud van der Waard

Woekeren met de ruimte in de portocabine

dakopbouw van 36 m2 ontworpen waarin
de kantine annex educatieve ruimte
wordt ondergebracht. Architectenbureau
Houweling uit Bleiswijk, dat al eerder
ervaring heeft opgedaan met de asielrenovatie in Delft, heeft de tekeningen
gemaakt. Bouwbedrijf Lammertink bv
voert het project uit. Alle details zijn zo
goed mogelijk afgewogen, bekeken en
uitgemeten, zodat de beste en meest efficiënte inrichting behaald kon worden.
Gelukkig was tot eind 2014 de winter
redelijk mild voor de vogelwereld en
Foto: Ruud van der Waard

Het oude asiel in puin

daarom vielen er nog geen harde klappen. Wel heeft de noordwestenwind inmiddels zijn tol geëist, want De Wulp
en ook de andere kustasiels hebben al
meerdere zeekoeten en alken als olieslachtoffer binnen gekregen. We moeten
ons behelpen met slechts één watertappunt met een kleine warmwaterboiler.
Er zijn geen droogkast en binnenbassins
beschikbaar. De dieren kunnen hier dus
niet gewassen worden. Daarom gaan ze
na een eerste voerbeurt op transport naar
een ander kustasiel.
Het vooruitzicht is dat we medio maart
2015 terug kunnen in een geheel vernieuwd onderkomen waar we een frisse
start kunnen maken in een goed geoutilleerd, geventileerd, schoon, wind- en
waterdicht asiel. Ook fijn voor de buren
die afgelopen tijd wel eens klaagden
over stankoverlast. Dat zal straks met de
nieuwe afzuiginstallatie tot het verleden
behoren.
Ruud van der Waard
Jaarverslag 2014
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Commissie Veldwerk
In 2014 zijn er enkele veranderingen geweest in de samenstelling van de commissie. Nastja Duijsters stopte aan het
eind van het jaar als notulist, verzorgster
van de catering op werkdagen en de behartiging van de ARBO-taken. Wij zullen haar wel missen!
Martin van de Reep besloot niet langer
naar alle vergaderingen te komen omdat
hij het te druk heeft met zijn andere
werk in verschillende vogelwerkgroepen.
De commissie heeft dit jaar zes keer vergaderd.

Vogelwachterswerkdagen
Er zijn vier werkdagen gehouden in verschillende vogelrustgebieden.
Tijdens deze werkdagen werden zaag-,
snoei- en op
ruim
werkzaamheden verricht als extra ondersteuning voor de
beheerders. Tevens werden nestkasten
geïnspecteerd, schoongemaakt en even
tuele broedgevallen geregistreerd.Nieuwe
gereedschappen en werkhandschoenen
zijn aan
gekocht en bestaande heggenscharen en zagen werden nagezien.
Vogelwachters en telgebieden
Jaarlijks worden in het voorjaar vogels
geteld door een groep van ongeveer 60
tellers in hun eigen gebied in Den Haag
en omgeving. In principe wordt geteld
volgens de BMP-methode (Broedvogel
Monitoring Project) van Sovon. De resultaten worden gepubliceerd in het
Inventarisatierapport van de Haagse
Vogelbescherming en voor een deel door
gestuurd naar Sovon.
In februari werd onder leiding van Jaap
Zoet een cursus gehouden om nieuwe
vogelwachters op te leiden. De gratis
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Vogelrustgebieden
Beheerders van de vogelrustgebieden is
aangeboden om teekwerende kleding,
bestaande uit een geïmpregneerde broek
en sokken te bestellen. Voorafgaande
aan dit aanbod werd deze kleding door
Boudewijn Schreiner en Peter Waenink
uitvoerig getest. Beiden zijn geregeld
bezig in beheergebieden waar teken voorkomen.
Foto: Rogier Mos
Foto: Boudewijn Schreiner

Bij verschillende vogelrustgebieden zijn
reparaties aan de omheining verricht en
waar nodig is stormschade hersteld. Het
Henk van Dongen vogelrustgebied kreeg
een geheel nieuw hekwerk.

Koffiepauze op vogelwachterwerkdag in het Gravin van
Bylandt vogelrustgebied.

cursus van vier avonden in het Milieueducatiecentrum Zuiderpark en een excursie behandelt de BMP-telmethode van
Sovon en de herkenning van veel voorkomende broedvogels. Er waren twaalf cursisten waarvan acht mensen zijn opgenomen in de groep tellers.
Het jaarlijks vogelwachtersuitje georganiseerd door de Commissie Veldwerk ging
dit jaar naar de Tenellaplas in het duingebied van Voorne en vervolgens naar
Stellendam. Vijftien deelnemers genoten
van een lekkere lunch, mooi weer en het
zien van veel strandlopers, eendensoorten en een tapuit die poseerde voor een
mooie foto van Rogier Mos.

Foto: Boudewijn Schreiner

Het kijkscherm in de duinen van Oostvoorne bood een
prachtig uitzicht op de plasjes tijdens het vogelwachteruitje

staat gepland voor 15 januari 2015.
Concept beheerplannen voor het Gravin
van Bylandt vogelrustgebied, Henk van
Dongen vogelrustgebied en het vogelrust
gebied Marlot zijn gemaakt door Aletta
de Ruiter. Hetty Mos heeft van verschillende gebieden een beheerrapport opgesteld dat historie en huidige situatie
weergeeft. Die vormen een mooie opstap
naar een verdere uitwerking van een beheerplan voor de toekomst.

De tapuit liet zich mooi bekijken langs de dijk bij het
haventje van Stellendam.

Het vogelrustgebied Marlot is grondig
onder handen genomen, nadat er jaren
weinig onderhoud werd uitgevoerd.
Er is een nieuwe beheerder aangesteld,
Marco Simonis, die met een aantal vrijwilligers heel veel rommel heeft opgeruimd. Binnen het reservaat is van een
grote haagbeuk, die op omvallen stond,
de kroon verwijderd. Met het verwijderen van een aantal esdoorns, taxussen en
hulstbomen is er meer licht in het gebied
gekomen.
In december constateerden de beheerders van vogelrustgebied Ockenburgh
dat een blesser in opdracht van de gemeente zonder toestemming naar binnen was gegaan om bomen te stippen
ter voorbereiding op de kap. Een gesprek
met het ZHL en de gemeente over de toedracht en vaststellen van de verantwoordelijkheid voor het beheer van dit gebied

Overleggen en projecten
Namens de HVB hebben Boudewijn
Schreiner, Martin van de Reep en Frederik
Hoogerhoud regelmatig overleg met de
Dienst Stadsbeheer van de gemeente en
andere groenbeheerders om de stem van
de vogels te laten horen. Martin van de
Reep heeft veelvuldig advies gegeven aan
projectontwikkelaars, uitvoerders en gemeenten omtrent het inrichten en beheer
van de omgeving en compensatie voor
het verlies van nestgelegenheid van o.a.
huismussen.
Door toedoen van Martin is het mogelijk geworden om via de website van de
HVB locaties door te geven van specifieke stadsvogels waar het niet goed mee
gaat, zoals huismus en gierzwaluw. Ook
soorten als kleine karekiet en kuifeend
die in de stedelijke omgeving vaak worden verstoord, kunnen op deze manier
worden gemeld op de database van Haags
Natuurmeetnet.
Dick Pescott
Jaarverslag 2014
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Commissie Inventarisatierapport
Dit jaar overtrof het Inventarisatierapport
zichzelf door een record aantal pagina’s.
Het waren er acht meer dan het vorige
jaar en de oorzaak lag vooral in het uitdijende rapport van MUS. IR-aartsvader
Tom Loorij heeft alle stedelijke cijfers in
de statistiek gezet en dat vroeg om ruimte.
Met ingang van het rapport over 2014 zal
het MUS-verslag dan ook niet meer in het
IR verschijnen, maar afzonderlijk worden gepubliceerd, al was het maar omdat
het totaal aan resultaten niet meer in de
pagina-tabellen van het verslag zal passen. Maar ook de ooie
vaarsrapportage
had uitbreiding nodig en dat betekende
dat er intensief en enthousiast aan dit betrekkelijk nieuwe HVB-onderzoek werd
gewerkt. Hulde aan alle betrokkenen.
Bij de waarnemingen van de “Vogelrust
gebieden” en de “Andere telgebieden”
zagen we een rustiger dynamiek. Het is altijd weer verrassend dat de beheerders en
tellers elk jaar nieuwe details waarnemen.
De verschillende anekdotes maakten de
verslagen spannend en gaven een goed
beeld van persoonlijke betrokkenheid en
voortschrijdende natuurlijke pro
cessen
in de verschillende gebieden.
Prettig was ook om te mogen constateren
dat Vogelwerkgroep Solleveld weer van
de partij is. De telresultaten stonden dit
keer niet in een eigen tabel, maar waren
verwerkt bij de “Andere telgebieden”.
Voor de toekomst zou een specificatie
van de Solleveld-telgebieden meer inzage
geven in de vogelstand ter plekke.
Als speciale vermelding wordt Piet Post
genoemd, die dit jaar een lange periode van 19 jaar afsloot. Hij stopte met
zijn telrondes in de Duivenvoordse- en
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Veenzijdsepolder vanwege een verhuizing
naar de Veluwe. Andere afzwaaiers uit
het rapport waren Nicolette Rab en Ton
Haase die afgelopen jaar voor het eerst
geen telling hebben gedaan in de Nieuwe
Scheveningse Bosjes.
Verder was er nog een kleine wijziging
het vermelden waard: in de kopjes van de
telgebieden was expliciet aangegeven hoe
er is geteld en of de telgegevens zijn doorgestuurd aan Sovon. Een weerkerend dilemma was de tenaamstelling van de verschillende gebieden. Sommige vogelrustgebieden hebben nog de oude benaming
“tuin” of “reservaat”. Officieel zou het allemaal vogelrustgebied moeten zijn, maar
die consequente benoeming blijkt heel
statisch over te komen. Na lang wikken
en wegen is er toch voor gekozen om alleen het hoofdstuk “Vogelrustgebieden”
te noemen en de subkopjes de naam van
het gebied te geven plus eventueel de oude
toevoeging. Ongeveer hetzelfde dilemma
betrof de benaming “landgoed”. Daar is
per gebied een afweging gemaakt. Beslist
niet consequent, maar wel herkenbaar.
De Commissie Inventarisatierapport bestond ook in 2014 uit vier leden: Ruud
van der Waard, coördinator van de telgegevens; Frank Kooper, eindredactie;
André Saanen, statistiek en Aletta de
Ruiter, vormgeving. En indien nodig kon
altijd een beroep worden gedaan op oudsamensteller Tom Loorij voor advies. Er
was sprake van een snelle en plezierige samenwerking. Dankzij de e-mail-communicatie bleek het uitwisselen van drukproeven een fluitje van een cent.
Aletta de Ruiter

Project ringen ooievaars
Om onderzoek te doen naar de Haagse
ooievaarspopulatie, startte de HVB in
2012 een ooievaarsringproject gefinancierd en uitgevoerd vanuit de vereniging.
Doel is meer inzicht verkrijgen in o.a. de
grootte van de regionale ooievaarspopulatie, herkomst, broedsucces, foerageergebied, trekbewegingen en overleving.
Het ringen gebeurt bij jonge ooievaars
op het nest. Aangezien een ooievaar op
grote(re) hoogte broedt (zoals hoog gebouw of nestpaal), is een goede voorbereiding van belang:
- regelmatig inventariseren van de nesten,
met als doel de aanwezigheid en leeftijd
van de jongen bepalen (voor het ringen
moeten de jongen min. 4 weken en max.
6 weken oud zijn). Om de vogels zo min
mogelijk te storen gebeurt dit vanaf de
grond (met telescoop);
- bepalen of ringen mogelijk is (o.a. wordt
gelet op de conditie van de vogels en de
veiligheid van de ringer);
- verkrijgen toestemming van eigenaren/
beheerders van terreinen/gebouwen en
desbetreffende gemeenten en politiekorpsen;

Foto: Don Bosco

Maarten Verrips en Caroline Walta meten de jongen bij
Don Bosco (Rijswijk)

Foto: Caroline Walta

Peter Waenink op grote hoogte

- inschakelen van klimexpert voor het op
een veilige en professionele wijze bereiken van de hooggelegen nestlocaties, afstemmen met de gecertificeerde ringers
van VRS Meijendel, informeren van evt.
overige betrokkenen.
Het is opvallend dat onze oudst bekende ooievaarsnesten weer niet zijn
bezet: Parelmoerhorst en Marlot/Offen
berglaan. Af en toe waren er ooievaars te
zien, maar het kwam niet tot broeden. Na
territoriumstrijd om de paal bij Molen
De Vlieger en het vorig jaar verlaten nest
bij de Britse School, hadden deze nesten
in 2014 een sterk broedpaar: ze konden
hun plek behouden en zorgden voor nageslacht. Bij het plannen van het ringen,
leken we bij twee ‘nieuwe’ nesten te kunnen ringen: De Uithof en Noortheylaan.
In juni bleek er echter van broeden geen
Jaarverslag 2014
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sprake meer en lagen deze nesten er verlaten bij.

Foto: Caroline Walta

Naast vogelaars die zich actief inzetten
om ringen af te lezen, kan iedereen die
een ring afleest deze melden via www.
vogeltrekstation.nl. Deze informatie is zeer
welkom en waardevol voor de projecten.
Het ringen van de jonge ooievaars zou
niet mogelijk zijn zonder enthousiaste
medewerking van de eigenaren van de
desbetreffende terreinen en gebouwen.
Politie Haaglanden, Stichting Ooievaars
Research en Knowhow (STORK, www.
ooievaars.eu), klimexpert Peter Waenink
(www.bomenkapper.nl), ringers Vincent
van der Spek, Maarten Verrips van VRS

Vincent van der Spek ringt jongen Smaragdhorst

Meijendel en medewerkers die anoniem
wensen te blijven, heel veel dank voor de
fijne samenwerking. Wij hopen tot ziens
in juni 2015!
Caroline Walta

Resultaat 2014
Nestlocatie (plaats) Ringdatum

Aantal jongen

Vervolg

Molen de Vlieger
(Voorburg)

11 juni

2

Eén jong kort in Vogelasiel De Wulp
(gevonden in sloot) en succesvol
vrijgelaten bij het nest, hierna daar
nog gezien samen met broer/zus. Na
augustus geen waarnemingen meer uit
de regio, op trek?

Smaragdhorst
(Den Haag)

11 juni

3

Eén jong na uitvliegen in Vogelasiel De
Wulp, na vrijlating niet meer gezien.
Mogelijk niet meer in leven, het ging
om een al zwakkere vogel.

Don Bosco
(Rijswijk)

17 juni

3

2 van de 3 jongen zijn half augustus
gezien in Amsterdam!

Britse School
(Den Haag)

24 juli

Minimaal 1

Drie jongen zijn na uitvliegen met
onvolgroeide vleugelveren opgenomen
in Vogelasiel De Wulp, één jong is weer
bij het nest vrijgelaten; twee jongen zijn
voor verdere revalidatie verhuisd naar
de Vogelopvang Zundert, onbekend is
of deze geringd zijn.

Totaal geringd
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Minimaal 9

Milieucommissie

(MIC)

Den Haag e.o. Oost
(Martin van de Reep)
Gewaarschuwd door een wijkagent in
Stompwijk komt Martin van de Reep
doelgericht in actie. Het blijkt dat een
aannemer in een nieuwbouwwijkje alle
mussennesten en de daarin verblijvende
hongerige jongen van hun desperate ouders heeft afgesloten. Tegen de onderste
pannenrij werden vogelwerende schroten
aangebracht. Deze handeling was zowel
bij Dierenwelzijnswet als de Flora- en
faunawet verboden. Om met volle overtuiging deze ongewenste situatie aan te
pakken, trommelde Martin de afdeling
Handhaving van het Ministerie van EZ
op. Binnen enkele uren wisten de handhavers en vogelbeschermer de aannemer
te bewegen om de afsluiting ongedaan
te maken. De vaste broedplaatsen van
deze vogels mogen überhaupt niet worden afgesloten zonder ontheffing van
het Ministerie. Deze ongewenste ingreep
werd uitgevoerd vanwege klachten over
een kauw in een schoorsteen en het geritsel van mussen en spreeuwen onder de
pannen. Omdat het broeden van kauwtjes
in schoorstenen en ontluchtingskanalen
gevaarlijk kan zijn voor de volksgezondFoto: Martin van de Reep

Verwijderen vogelschroot in Stompwijk

heid wordt aanbevolen om preventief
kapjes of korfjes op de schoorsteenpotten te plaatsen.
In Leidschenveen/Ypenburg liep de communicatie met de gemeentelijke groenbeheerder en de uitvoerder van het maaiwerk voor het eerst zeer soepel.
Dat heeft ertoe geleid dat de territoria van
kleine karekiet niet verstoord zijn en ook
de kuifeendennesten gewoon uitkwamen. Voor het eerst zwommen er kuifeendenpulletjes in de singels. In het verleden
vielen deze vogels altijd ten offer aan de
maaimachine die te vroeg in het seizoen
de hele oeverkant kaal trok. Na intensief
communiceren en veel voorwerk in de
vorm van afbakenen van de nesten door
Martin is het nu dus goed gegaan. Ook
de gemeente Den Haag was trots op dit
resultaat en gaat nu bezien hoe dit maatwerk op de juiste manier in het bestek
van de aannemer geschreven kan worden.
Want Martin kan niet elk jaar als een oppasser voor de maaimachine uitlopen om
de nesten te beschermen.
Met de gemeente Leidschendam-Voor
burg is overleg gevoerd over het Water
spoorpark om de voor de huismussen
onmisbare haag op te nemen in de planvorming.
Er was ook overleg met TenneT over de
voorgenomen dakrenovatie van het zogenaamde ‘oliedrukhuisje’. Gevraagd is om
de renovatie uit te stellen en eerst vervangende broedkasten voor de huismussen
te plaatsen. Deze actie is inmiddels met
succes afgerond.
In het kader van ons eigen project PBBS
werd een voorstel gedaan om gierzwaluwkasten te plaatsen in de nieuwbouw
op de hoek van de Badhuisstraat en de
Jaarverslag 2014
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Vervangende huismuskasten in oliedrukhuisje te Voorburg

Scheveningseweg. De eigenaar stond hier
niet onwelwillend tegenover.
Er was ook overleg met woningcorporatie Haag Wonen over het onderhoud van
huismuskasten nabij Teniersplantsoen.
Deelgenomen werd ten slotte aan werksessies ‘mitigerende maatregelen huismussen’ met betrekking tot bebouwing
van het Norfolkterrein. Er is vooronderzoek gestart om met de gemeente projectmatig de biotoopverbetering te bewerkstelligen en op geschikte locaties nestkasten voor huismussen en gierzwaluwen te
plaatsen om de populaties te behouden.

Den Haag e.o. Zuid
(Ruud van der Waard)
Het was hier een relatief rustig jaar, waarbij af en toe wel even verhaal gehaald
moest worden inzake onaangekondigde
bomenkap, weliswaar buiten het broedseizoen, maar voor bepaalde vogels geschikte bomen. Het ging echter om overjarige populieren met veel houtuitval en
dan gaat de veiligheid voor.
Ook de veiligheid van de ganzen en het
verkeer waren in enkele gevallen reden
om met de gemeente samen te werken
teneinde het voeren aan banden te leggen. Een aantal ganzen werd gevangen en
overgebracht naar een landelijke ganzenopvang.
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Den Haag e.o. West en Centrum
(Frederik Hoogerhoud)
Dankzij een drietal Flora- en faunawetbewuste groenbeheerders heb ik nauwelijks problemen met het beschermen van
vogels in deze stadsdelen.
Met het gemeentelijk beleid om grootschalig heesters te rooien heb ik echter
wel een probleem. Deze heesters zijn de
meest favoriete broed- en schuilplaats
voor onze vogels en egels. Ik verwijs
hierbij naar artikel 11 van de Flora- en
faunawet en de daarbij behorende internationale context, de parlementaire behandeling en de jurisprudentie.
Ik denk dat wij als burgers mogen verwachten dat een professionele organisatie als de gemeente Den Haag niet op de
vingers getikt hoeft te worden door een
NGO-organisatie.
Groen beheren betekent ook rekening
houden met de ‘groene wetten’. Het lijkt
mij geen overbodige luxe om groenbeheerders te confronteren met hun verantwoording voor de natuurlijke processen in hun beheersgebied.

Externe overleggen
Jaarlijks is de HVB betrokken bij verschillende externe overleggen over onderhoud en beheervisies van de grote
groengebieden in Den Haag. De HVB
geeft daarbij ornithologisch advies in
verband met kwaliteit van vogelbiotopen en de mogelijkheid om die binnen
het groenbeheer zoveel mogelijk te beschermen.
Onderstaand de diverse overlegstructuren met frequenties, datum en behandelde onderwerpen in 2014.
Westduinpark overleg (8)
4 februari 2014
- Actualiteit werkzaamheden beheermaat
regelen Natura 2000 en infrastructuur
11 maart 2014
- Themabijeenkomst infrastructuur
Westduinpark
15 april 2014
- Bezoek terrein Radio Scheveningen,
mogelijkheden voor toekomst, i.v.m.
afplaggen schaafstro en behoud zeedorpenlandschap
Foto: André Smit

Foto: Martin van de Reep

Den Haag e.o. Noord (Adri Remeeus)
Adri Remeeus vroeg mij om advies inzake de te ondernemen bezwaren richting Europese Unie om het tracé van de
Rijnlandroute ter discussie te stellen. Na
toetsing aan de Europese Vogelrichtlijn
en Habitatrichtlijn adviseerde ik
de aan deze richtlijnen gerelateerde
Nederlandse Flora- en faunawet als
handvest te gebruiken, in het bijzonder
de artikelen 10, 11 en 75. Adri heeft dat
teruggekoppeld naar de groeperingen
die zich met de Rijnlandroute bezighouden.

Frederik Hoogerhoud
Westduinpark beheermaatregelen

20 mei 2014
- Begrazingsbeheer en handhaving volgens Natuurbeschermingswet
- Vrijwilligerswerk in Westduinpark
7 juli 2014
- Voorlopig geen strandhuisjes aan voet
Westduinpark gepland
- Eerste bespreking probleem beachclaeners in duinvoet
- Aankondiging begrazing Natte Pan en
Wieringsestraat
16 september 2014
- Bespreking werkzaamheden PAS-be
heermaatregelen
- Bespreking voortgang beheermaatregelen zenderpark
- Toelichting werkwijze beachcleaners in
duinvoet
- Vragen over verwijderen biotoop specifieke duinvogels
- Subsidieaanvraag bij Europa voor afgraven vuilbelt Westduinpark.
20 + 25 november 2014
- 2 keer brainstorm over toekomstmogelijkheden in het Westduinpark met
beleidsambtenaren en groene stakeholders
Regulier overleg (1)
Speciaal overleg van HVB en gemeente
over specifieke beheerzaken m.b.t. asiel
en vogelrustgebieden
20 januari 2014
- Maaibeleid van oevers in de Vinexwijken
besproken. N.a.v. uitmaaien kleine karekiet, huismussen, kuifeend en waterhoen. Project wordt door gemeente
i.s.m. Martin van de Reep opgepakt
- Vraag om natuurvriendelijke oever bij
eilandjes Meer en Bos (wacht op budget)
Jaarverslag 2014
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26 november 2014
- Mitigatieplan huismussen Norfolk
terrein besproken
- Vervolg beheerplan antennepark radio
Scheveningen
- Gevolgen van struikroof bij achterstallig parkonderhoud en in groene wijkvisies

Foto: Aletta de Ruiter

Witte Vlek

- Verzoek om beter afsluiten van vogelrustgebied De Witte Vlek (mogelijkheden via groenbeheerder Escamp)
- Rondgang door asiel om ambtenaren
inzicht te geven in noodzaak renovatie

Groenplatform (3)
Uitwisseling van kennis en ervaringen
uit de verschillende groene verenigingen ter voorbereiding van het stedelijk
groenoverleg
4 juni 2014
- Beoordeling van voorgenomen beheeractiviteiten in verschillende groengebieden
- Zorg om verwijdering van ondergroei
in de landgoederen
- Veel aandacht gevraagd voor maaibeleid in Vinexwijken
- Projecten van MIC blijken door gemeente beter te worden opgepakt
3 september 2014
- Evaluatie bezoek zenderpark
- Project mitigerende maatregelen huismussen op Norfolkterrein
- Hoe kunnen we het voorgenomen beleid van de groene wijkvisies beïnvloeden
- Gevolgen van inzet beachcleanmachines voor ontwikkeling duinvoet
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Stedelijk groenoverleg (3)
Kwartaaloverleg met groene verenigingen en gemeente over actuele zaken in
het Haagse Groen
19 juni 2014
- Presentatie wijkplannen Haagse Hout
en Loosduinen
- Afspraakbevestiging van gemeente dat
er op verzoek van de HVB een verbeterd maairegime komt langs de oevers
in de Vinexwijken Leidschenveen en
Ypenburg
14 oktober 2014
- Actualiteiten rond Noordwestelijke
hoofdroute
- Presentatie over mountainbikeparcours
in de Uithof. Hierop hebben HVB en
AVN gereageerd met een eis dat er eerst
een flora- en faunaonderzoek moet
plaatsvinden om te bezien welke verontrusting zo’n trail veroorzaakt
- Voorbespreken over populieren in de
stad en de noodzaak van een vervangingsplan. HVB brengt de nestlocatie
van boomvalk onder de aandacht
- Reactie groenvisies Wijk- en buurtgroen, waarbij AVN en HVB bezwaar
hebben gemaakt tegen het rooien van
de struiken
- Bestemmingswijziging ‘Het Groene
Oor’ van Groen naar Bedrijventerrein
11 december 2014
- Bespreking populieren-vervangingsplan definitief
- Ecologische verbindingszones in de
wijkvisies

- Vernietiging struikzone in wijkgroen
nogmaals
- Bevestiging dat nieuw maairegime in
Vinex goed geslaagd is. Succesvolle samenwerking tussen gemeente en HVB
Loosduinen Grote groengebieden (3)
17 maart 2014
- Bespreking van lopende onderhoudszaken in het groen van Madestein,
Uithof, Meer en Bos, Wapendal en
Ockenburgh
16 april 2014
- Brainstormsessie over groene inrichting Vroondaal
14 oktober 2014
Een werkbezoek aan Wijndaeler
plant
soen over herplant van inheemse bomen
en struiken. HVB heeft geadviseerd

wordt twee maal per jaar georganiseerd.
Jarenlang was dat op een vaste locatie.
Anderhalfjaar geleden is afgesproken
dat het overleg bij toerbeurt bij een andere vogelwerkgroep gehouden zou worden.
20 maart was het overleg bij vogelwacht Biesbosch. Het was wel even zoeken maar uiteindelijk bereikte iedereen
Hoeve Jong in Dordrecht. De opkomst
viel met 13 deelnemers wat tegen.
Foto: Aletta de Ruiter

Scheveningse Bosjes beheerplatform (1)
Samenspraak met groene stakeholders
en wijkverenigingen over het onderhoud
in de Bosjes. Vooral belangrijk voor het
leggen van contacten.
Deskundigen overleg (2)
Nieuw overleg met de beleidsafdeling van
de gemeente Den Haag. Gemeente maakt
graag gebruik van de kennis van individuele natuurdeskundigen. Namens
HVB zaten Frederik Hoogerhoud en
Adri Remeeus bij dit overleg. Er zijn 2
overleggen geweest.
Arendsdorp Oostduin beheerplatform (1)
• Keuze nieuwe aanplant heesters. Bepa
ling beste plek
• Beoordeling behoud bomen voor kap
Zuid-Hollands Vogelaarsoverleg (2)
Namens de HVB nam Martin van de
Reep deel aan dit overleg.
Het Zuid-Hollands Vogelaarsoverleg

Keuze boomkap

Enkele punten uit het overleg: Carolyn
Vermanen treedt terug als vertegenwoordiger van Sovon en Albert de Jong
neemt haar taak over. Na 10 jaar voorzitterschap draagt Herman Leuvenink
de voorzittershamer over aan Ton van
Schie. Jan-Willem Vergeer (Sovon) is
zeer ingenomen met de bezetting van de
atlasblokken zowel van de watervogeltellingen als de monitoring voor de atlas.
De HVB heeft daar met zijn vele BMPplots en MUS-tellingen een belangrijk
aandeel in.
Aan de orde komt ook de terugtreding
van Landschapsbeheer Zuid-Holland,
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de start van de Groene Motor en de activiteiten van ‘Landschap en Erfgoed’.
Afsluitend krijgen de vertegenwoordigers van de aanwezige vogelwerkgroepen de ruimte om iets te vertellen over
bijzondere waarnemingen, de activiteiten maar ook de problemen die in hun
gebied worden ondervonden. De HVB
memoreert de speciale aandacht voor de
bescherming van de stadsvogels als huismus en gierzwaluw.
Bij het tweede overleg op 2 oktober 2014
waren wij te gast bij vogelwacht Rotta in
Bergschenhoek. Er was duidelijk meer
animo voor deze fraaie locatie. Veel deelnemers uitten dan ook de wens om vanwege de goede accommodatie, de goede
bereikbaarheid en de centrale liggen
voor het volgende overleg wederom voor
deze locatie te kiezen. Het overleg is ook

altijd weer een mooi moment om even
de banden aan te halen en informatie
uit te wisselen. Tijdens de vergadering
is verder gesproken over de diverse telprojecten zoals het vogelatlasproject en
de stand van zaken omtrent de ganzen
in ZH. Verder is er gesproken over resultaten van de enquête over het vogelaarsoverleg en hoe gaan we verder.
Uiteraard is er ook de nodige tijd besteed aan de veranderingen die ons te
wachten staan in relatie met het nieuwe
subsidiestelsel Agrarisch Natuur- en
Landschapsbeheer 2016. Zoals gebruikelijk wordt ook dit overleg afgesloten met
een rondje langs de velden.
Uiteindelijk werd toch Delft gekozen als
locatie voor het volgende overleg.
Frederik Hoogerhoud

Contactpersoon Vogelbescherming
Nederland (VBN)
Deze functie is zo langzamerhand geworden tot een functie die alleen nog op
papier bestaat.
De oorspronkelijke bedoeling ervan was
dat vragen die bij VBN binnenkwamen
maar betrekking hadden op een regionale kwestie in de Haagse regio, doorgespeeld werden naar ons om te beantwoorden.
De laatste twee jaar is dat eigenlijk niet
meer voorgekomen. Op de website van
VBN staat onze vereniging als eerste
vermeld op de lijst van regionale vogelwerkgroepen en wellicht kan via de
moderne communicatiemiddelen als de
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website, maar ook via de informatietelefoon, vrijwel iedereen rechtstreeks de
weg naar de Haagse Vogelbescherming
(HVB) vinden. En, zoals vorig jaar reeds
op deze plaats is vermeld, heeft de HVB
zoveel expertise opgebouwd dat het zelden of nooit nodig is andersom VBN te
raadplegen.
Desondanks blijft het van belang dat er
in ieder geval op papier een contact tussen VBN en HVB aanwezig is. Daardoor
is indirect het aandacht vragen voor regionale vogelwerkgroepen bij VBN mogelijk.
Dit werd in 2014 weer eens geïllustreerd

toen wij uit de Milieumail van het Haags
Milieucentrum vernamen dat VBN een
samenwerking was aangegaan met de
Haagse tuinwinkel House of Green en deze
op 18 oktober een adviesmiddag voor
vogelvriendelijke tuinen had georganiseerd. De HVB was hier niet van tevoren
van op de hoogte gesteld; wij hadden
daar best input voor kunnen leveren.
Opheldering bij VBN leerde dat dit idee
afkomstig was van een tuinvogelconsulent van VBN, actief in Den Haag en
dat men het in dit heel specifieke geval
niet nodig had geoordeeld ons ‘hiermee
lastig te vallen’. VBN vond achteraf dat
zij het ons voor de volledigheid wel had
moeten laten weten.

Vinger aan de pols houden blijft dus relevant.
Wanneer wij echter structureel de verhouding tussen regionale vogelwerkgroepen en VBN willen optimaliseren is
inbreng in de Ledenraad van VBN een
betere optie omdat de invloed daarvan
op het beleid van VBN veel groter is.
Ondergetekende pleit er daarom voor
dat ook een vertegenwoordiger van de
HVB, nog steeds een van de grootste regionale vogelverengingen, in de Ledenraad
benoemd wordt.
Tom Loorij
Contactpersoon Vogelbescherming Nederland
voor de HVB

Project MUS (Meetnet Urbane Soorten)
Voor de rapportage over het MUSproject in 2014 werd een administratieve correctie aangebracht op het aantal
potentieel te tellen postcodegebieden.
Eerder werd uitgegaan van 87 gebieden.
Omdat een 7-tal gebieden te klein zijn
om in aanmerking te komen geteld te
worden volgens de Sovon-normen dan
wel zoveel telpunten hadden in het buitengebied dat zij eigenlijk niet tot stadsplots gerekend kunnen worden, is dit
aantal teruggebracht tot 80.
In 2014 werd het record uit 2013 (51)
van getelde gebieden opnieuw verbeterd
en gebracht op 56. Dat betekent een dekkingsgraad van 70%. In totaal werden 68
gebieden (85%) sinds de start van MUS
ten minste gedurende één jaar geteld.
Hiervan werden er vanaf 2010 jaarlijks
23 geteld. Er werden 16 nieuwe tellers

Beeld: VBN

MUS-telling

gevonden waarvan er 3 het telgebied van
een gestopte teller overnamen. Van de
andere 13 nieuwe tellers gingen er 7 een
gebied tellen dat nog nooit geteld was en
6 een gebied dat in de jaren voor 2013
al eens geteld was. Helaas stonden hier 8
tellers tegenover die in 2014 stopten met
tellen.
Van de 53 tellers (3 tellers namen 2 gebieden voor hun rekening) is 72% lid van
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de HVB. Verheugend is dat het percentage echt stedelijke gebieden, waar het
in MUS speciaal om gaat, toenam van 41
tot 62%.
Over het onderzoek in 2013 werd weer
uitvoerig verlag gedaan in het inventarisatierapport van de vereniging. Hierbij
is verdere standaardisatie, met name van
de tabellen, het motto zodat een goede
vergelijking met vorige jaren mogelijk is.
Het verslag over 2014 kwam in concept
ook gereed en bevat qua vorm en inhoud
exact dezelfde tabellen als dat over 2013.
In beide jaren zijn de gegevens per postcodegebied in een bijlage ondergebracht.
De resultaten zijn reeds beschikbaar op
de website haagsevogels.nl.
De contacten per e-mail tussen onder
getekende en de landelijke coördinator
van het MUS-project bij Sovon (Vogel
onderzoek Nederland) Jan Schoppers,
waren weer veelvuldig en in prima sfeer.
Op de Landelijke Dag van Sovon werd
weer heel plezierig van gedachten gewis-

seld over uiteenlopende onderwerpen.
Ondergetekende probeert Sovon zoveel
mogelijk te ontlasten door als eerste
aanspreekpunt te fungeren voor de tellers
in de Haagse regio bij hun vragen. In 2014
werd speciaal aandacht geschonken aan
het zo compleet en nauwkeurig mogelijk
tellen van de meeuwensoorten die in de
Haagse regio in MUS beduidend sterker
zijn vertegenwoordigd dan landelijk en
waarvan hun aanwezigheid regelmatig
tot discussies leidt. Omdat Sovon ondergetekende medeteller maakt van alle
deelnemers in de Haagse regio kan deze
zodoende de bovengenoemde overzichten samenstellen. Sovon laat regelmatig
merken waardering voor de bemoeienis
te hebben en levert van zijn kant soms tellers voor bepaalde gebieden die niet door
eigen krachten binnen de HVB bemenst
kunnen worden.
Tom Loorij
Coördinator Sovon voor de MUS-tellingen in
de Haagse regio
Beeld: VBN

Notatie MUS-telling
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Resultaten beleidsplan 2009-2014
Het beleidsplan 2009-2014 liep in 2014 ten einde. Hieronder de resultaten die uiteindelijk geboekt zijn. Aan alle onderwerpen is aandacht besteed. Vele zijn met succes
afgerond. De meeste activiteiten en projecten zijn stevig op de rails gezet en lopen nu
goed. Enkele verdienen nog meer aandacht. Dat bepaalde plannen niet geheel zijn
gerealiseerd ligt voor een belangrijk deel aan capaciteitgebrek van diegenen die ze
moeten uitvoeren.
Kwartaalblad De Wulp
De advertentie-inkomsten blijven stabiel. De achterpagina is vacant en
zou ingevuld kunnen worden met een advertentie. Er is weer een complete
eindredactie.
De inhoud van De Wulp is divers en van hoge kwaliteit.

Loopt

Website
Website heeft een nieuwe lay-out en mogelijkheden voor foto en video-upload.
De homepage is afgelopen jaar goed geactualiseerd.

Gedaan

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

Aandacht

Persvoorlichting en persplan
Er ligt inmiddels een communicatieplan in concept dat kan worden ingebracht
in de ALV.

Gedaan

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

Voldoende

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

Gedaan

Comité van aanbeveling nieuwbouw asiel
Niet meer nodig, vanwege lopende nieuwbouw

Gedaan

Uitgeverij
Voor het jubileumjaar wordt de uitgave van een jubileumboekje voorbereid.

Loopt

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

Loopt
goed

Regulier overleg randgemeenten
Martin van de Reep verzorgt dat met goed resultaat voor de gemeente
Leidschendam-Voorburg.

Goed
resultaat

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

Goed
resultaat

Beheerplannen vogelrustgebieden
Beheerplannen voor Marlot, Gravin van Bylandt en Henk van Dongen zijn in
concept gereed en zijn of worden uitgevoerd. Volgend aandachtspunt wordt
André van der Laantuin.

Loopt
goed
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Versterking MIC
Is gebeurd in de persoon van Martin van de Reep; de resultaten van het werk
van de MIC zijn goed.

Loopt
goed

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

Loopt
goed

Brochures bescherming vogels
Deze worden momenteel geactualiseerd aan de hand van de Flora- en
faunawet. Ook meer informatie over gedragscodes en mogelijkheden van
de wettelijke bescherming worden meegenomen. Bestaande brochures zijn
inmiddels via de website te downloaden.

Loopt

Lezingen
Worden gegeven en in plaatselijke huis-aan-huisbladen vermeld door PRcommissie.

Loopt
goed

Jeugdbeleid
Afgelopen jaar is een plan van aanpak opgesteld voor het oprichten van een
jeugdgroep tussen de 12 en 25 jaar. Deze actie loopt nog.

Loopt

Educatieve pijler vereniging
De cursussen voor vogelherkenning worden jaarlijks gegeven door Veldwerk.

Loopt

Organisatie
Afgelopen jaar heeft de PR-cie drie wijklezingen georganiseerd met wisselende
opkomst. Het succes groeit. Wordt vervolgd.

Loopt

Samenwerking met externen in Het Groenplatform
Deelname loopt. Er wordt elk kwartaal vergaderd met de andere Haagse
groene verenigingen ter voorbereiding op het Stedelijk Groenoverleg bij de
gemeente dat ook vier keer per jaar plaatsvindt. Afgelopen jaar veel aandacht
voor de groene wijkvisies. Er is samenwerking met de AVN.

Loopt

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

Aandacht

Projectendraaiboek
Er is een projectendraaiboek dat een kleine update behoeft.

Loopt

Asielpersoneel
Er is inmiddels 2 3/4 fte aan betaald personeel werkzaam, in totaal vier
personen. Als de fondsen en donaties niet opnieuw aantrekken moet
waarschijnlijk binnen afzienbare tijd weer ingekrompen worden op personeel.
Fondswerving vraagt om aandacht.

Aandacht

Nieuwbouw Asiel
2014 was het succesjaar voor de asielbouwplannen. De renovatie is in
november gestart. Als de vergunning verleend wordt, komt er een kleine
uitbreiding op het dak. De renovatie wordt 15 maart 2015 opgeleverd.

Loopt
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Samenstelling Commissies per 31-12-2014
Kascommissie
Frits IJzendoorn
Theo Hortensius
Dick Pescott (reservelid)

Werkgroep asielbouw
Frits IJzendoorn (opzichter)
Frederik Hoogerhoud (contact bestuur)
Ruud van der Waard (adviseur details)

Informatietelefoon
Frederik Hoogerhoud

Commissie Veldwerk
Boudewijn Schreiner (coördinator)
Dick Pescott (PBBS)
Martin van de Reep (stadsvogelprojecten)
Peter Waenink (materiaal)
Jaap Zoet (algemene ondersteuning)

Redactie Wulp
Dick van Rietschoten (eindredactie)
Tom Loorij
Loes Loorij (corrector)
Websitecommissie
Aletta de Ruiter (webmaster)
Loes Loorij (postmaster)
Commissie Publiciteit
Loes Jalink (voorzitter)
Floris de Boer
Hetty Mos
Rogier Mos
Dick Pescott (vertegenwoordiger Cie Veldwerk)
Festivalcommissie (ad hoc)
Adri Remeeus (voorzitter)
Rob ter Ellen
Wim Kooij
Frank Kooper
Marco Simonis
Caroline Walta
Foeke Zeilstra
Commissie Excursies en Lezingen (CEL)
Jaap Zoet (voorzitter)
Henk Wardenaar (secretaris)
Jan Pietersen (penningmeester)
Muriel Kommer (meldpunt)
Renée Lankhorst
Maarten Souverijn
Personeel Vogelasiel De Wulp
Ruud van der Waard (technisch beheerder)
Sharon Lexmond (vogelverzorging)
Lizzy Looijestijn (vogelverzorging)
Susanne de Bruin (vogelverzorging)
Frederik Hoogerhoud (bestuursvertegenwoordiger werkoverleg)

Commissie Inventarisatierapport
Ruud van der Waard (contact veldwerk)
André Saanen (tellijsten)
Frank Kooper (eindredacteur)
Aletta de Ruiter (lay-out)
Tom Loorij (adviseur)
Project ringen ooievaars
Caroline Walta (coördinatie)
Peter Waenink (klimexpert)
Vincent van der Spek (ringer)
Maarten Verrips (ringer)
Milieucommissie (MIC)
Ruud van der Waard
Martin van de Reep
Frederik Hoogerhoud
Adri Remeeus
Beleidsadviescommissie (BAC)
Tom Loorij
Aletta de Ruiter
Vertegenwoordigers in externe overleggen
Tom Loorij (contactpersoon VBN + Sovon)
Boudewijn Schreiner (regulier overleg DSB)
Martin van de Reep (regulier overleg DSB +
Leidschendam-Voorburg)

Martin van de Reep (Zuid-Hollands
Vogelaarsoverleg)

Martin van de Reep (Deelnemer ‘Weidevogel
beraad’ Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland
(NMZH))
Frederik Hoogerhoud (regulier overleg DSB +
alle overige Haagse overleggen)

Aletta de Ruiter (bestuursvertegenwoordiger
werkoverleg)
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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

