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visie 

De Vereniging voor Vogelbescherming ’s-Gravenhage en omstreken, kortweg de  

Haagse Vogelbescherming, wil een rijke verscheidenheid aan vogels en natuur in 

Den Haag en omstreken waar mensen van kunnen genieten. 

 

missie  

De Haagse Vogelbescherming komt op voor in het wild levende vogels en hun 

leefgebieden in de Haagse regio. 

Zo dragen we bij – samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk 

vinden en zich daarvoor willen inzetten – aan het behoud van de natuur en aan een zo 

optimaal mogelijke leefomgeving voor de Haagse vogels. 

 

doelstellingen  

1. het beschermen van inheemse, in het wild levende vogels; 

2. het helpen behouden en beschermen van hun leefgebieden; 

3. het opvangen en revalideren van gewonde en zieke vogels in de vogelopvang De Wulp; 

4. informatie over haar werkgebied verspreiden aan haar leden en belangstellenden, o.a. door        

    middel van:  

- uitgeven van het kwartaaltijdschrift De Wulp; 

- regelmatig een cursus vogelherkenning organiseren; 

- regelmatig interessante excursies en lezingen organiseren.  

 

 

 

algemene inleiding 

Beleid is dynamisch, d.w.z.: bij een verandering van omstandigheden kan het 

noodzakelijk zijn (een onderdeel van) het beleid aan te passen en in dat verband dan ook 

het beleidsplan bij te stellen.  

De grote diversiteit aan activiteiten binnen de HVB (Haagse Vogelbescherming) houdt in dat 

niet alles per afdeling of commissie op dezelfde manier geregeld zal kunnen worden, maar er 

wordt gestreefd naar een grotere samenhang. Over het algemeen kan gesteld worden dat de 

vereniging goed functioneert maar dat er ruimte is voor verbeteringen, gericht op een goede 

continueerbare kwaliteit.  

 

Het onderstaande geeft een beknopt overzicht van zowel beleidsmatige als essentiële 

activiteiten. 

 

 



bestuur 

Het bestuur heeft een dienende rol. Het faciliteert, creëert, communiceert, initieert, maakt 

plannen, verbindt, enz. Ook is het de verantwoordelijkheid van het bestuur na het horen 

van alle inzichten beslissingen te nemen in het belang van de vereniging. Het bestuur streeft 

ernaar zoveel mogelijk ‘voeling’ te hebben met donateurs en leden.  

 

beleidsadviescommissie 

Er is een beleidsadviescommissie om het huidige beleid regelmatig nader te evalueren en 

eventuele nieuwe conceptdoelstellingen aan het bestuur voor te leggen. 

 

eindredactie De Wulp  

Het kwartaaltijdschrift De Wulp is het vlaggenschip van de HVB. De informatieve, goed 

leesbare inhoud – waarvoor velen enthousiast kopij aanleveren – wordt algemeen zeer 

gewaardeerd.  

 

externe overleggen 

De HVB heeft contacten met diverse groen-beschermende organisaties, 

natuurbeschermingsorganisaties (o.a. AVN) en vogelorganisaties zoals Vogelbescherming 

Nederland en diverse vogelwerkgroepen in Zuid-Holland.  

Contacten met andere vogelwerkgroepen uit de naaste omgeving dragen bij aan een beter 

beeld van de vogels in de eigen regio; daarom wordt nader contact gezocht met o.a. de 

Kerkuilengroep, Vogelwerkgroep Solleveld, Vogelwerkgroep Meijendel, Vogelwerkgroep 

Den Haag en de werkgroep Weidevogels.    

De HVB heeft reeds jarenlang regulier overleg met de Dienst Stadsbeheer van de gemeente 

Den Haag, waarvoor ze een aantal vogelrustgebieden met haar vrijwilligers beheert. Dit 

resulteert in beheerafspraken over vogelrustgebieden, adviezen voor bomenkap en onderhoud 

buiten het broedseizoen en vele andere afspraken om de stad vogelvriendelijk te houden.  

Ook contacten met andere organisaties kunnen van belang zijn, onder andere voor het 

jeugdbeleid. 

 

commissie excursies en lezingen (CEL) 

De commissie excursies en lezingen organiseert o.a. lezingen en excursies, waarvan de meeste 

dag- of dagdeelexcursies zijn. Deze activiteiten zijn bij uitstek een gelegenheid om (ook) niet-

leden te enthousiasmeren voor het werkgebied van de HVB.  

 

fondswervingscommissie 

Er is een fondswervingscommissie om te bezien of er voor bepaalde uitgaven subsidiënten of 

sponsors geworven kunnen worden. 

 

informatietelefoon 

Bij de informatietelefoon wordt deskundig informatie verstrekt over wilde vogels. 

 

 

 



inventarisatiecommissie 

In een groot aantal groengebieden en het merendeel van de vogelrustgebieden worden 

inventarisaties gehouden om de vogelpopulatie aldaar te kwantificeren. Daarnaast is één van 

de belangrijke taken het SOVON-project MUS (Meetnet Urbane Soorten). We zijn er trots op 

dat onze HVB-leden hieraan een zeer grote bijdrage leveren door drie keer per jaar de 

vogelstand in 60 Haagse postcodegebieden te tellen. We willen met de tellingen voldoen aan 

de SOVON-criteria (BMP-methode), waardoor de tellingen aan waarde zullen winnen. We 

zijn doorlopend op zoek naar nieuwe tellers (meld u aan voor de opleiding).  

Ook willen we met onze specialistische kennis bijdragen aan onafhankelijke, maar goed 

overwogen advisering inzake de leefomgeving van vogels in kwetsbare gebieden. 

 

jeugdcommissie 

Er is een plan van aanpak gemaakt dat als doel heeft zowel de jeugd kennis te laten maken 

met de vogelwereld en met het werk van de HVB als ook jeugdleden te werven. Hierin is 

beschreven dat vooral het via excursies en lezingen benaderen van scholen en 

scoutinggroepen relevant is – waar mogelijk in samenwerking met andere ‘groene’ 

organisaties. 

 

kascommissie 

De kascommissie is als controlecommissie aangesteld om te onderzoeken of de financiën van 

de vereniging correct beheerd en verantwoord zijn. De kascommissie rapporteert rechtstreeks 

aan de algemene ledenvergadering. 

 

ledenadministratie  

Bij een vereniging behoort uiteraard het bijhouden van de ledenadministratie; daarnaast is er 

het beheer van een bestand van actieve vrijwilligers en van een mailbestand ten behoeve van 

de elektronische nieuwsbrief De Ganzenveer. 

 

milieucommissie (MIC) 

Leden van de milieucommissie fungeren o.a. als actief meldpunt en adviespunt indien er 

schade dreigt voor de vogelstand door het handelen of niet-handelen van mensen of instanties. 

De commissie ziet daarbij tevens toe op het door de overheid handhaven van de Wet 

natuurbehoud. Ontwikkelingen in ruimtelijke ordeningsplannen met betrekking tot potentiële 

aantastingen van groengebieden hebben onze aandacht. 

 

ooievaars 

De ooievaar is voor Den Haag een belangrijke vogel. Door het HVB-project t.b.v. het ringen 

van ooievaars wordt meer inzicht verkregen over de grootte van de regionale ooievaars-

populatie, evenals herkomst, broedsucces, foeragegebied, trekbewegingen en overleving. 

 

postmaster 

Via de website komen vragen binnen, die na beoordeling door de postmaster worden 

doorgestuurd naar de desbetreffende deskundigen binnen de vereniging. 

 



pr-commissie 

De pr-commissie heeft als doel aandacht te vestigen op het belang van flora- en faunabeleid in 

de regio (in het bijzonder plaats en nut van de vogelwereld daarbinnen) en daarnaast het voor 

het voetlicht brengen van het belangrijke werk van de HVB in stad en regio (om leden / 

donateurs voor de HVB te werven) zowel naar haar leden alsmede ook met name naar het 

publiek. 

Er worden flyers samengesteld die tevens als bijlage kunnen dienen voor wijkbladen en 

dergelijke. Ook bevordert een zorgvuldig contact met de pers de goede reputatie van de HVB. 

 

veldwerkcommissie (incl. vogelrustgebieden) 

Vogelrustgebieden zijn de kraamkamers van grotere groengebieden. Volgens de 

uitgangspunten voor optimale leef- en broedgelegenheid worden het gehele jaar door 

gedreven leden deze gebieden beheerd. Ze zijn uitsluitend toegankelijk voor de betreffende 

beheerder, m.a.w. niet voor het publiek. Toch is uit incidentele openstelling van een 

rustgebied gebleken dat een vogelrustgebied grote aantrekkingskracht heeft voor 

geïnteresseerd publiek.  

  

De commissie is actief t.b.v. instandhouding van o.a. de onderstaande 11 vogelrustgebieden. 

Dr. Abraham Schierbeektuin 

Eilandjes Meer en Bos 

André van der Laantuin 

Ockenburgh 

Eendenkooi  

Gravin van Bylandt  

Henk van Dongen  

Marlot 

Het Litoraal 

Overvoorde 

Vredenoord 

 

vogelopvang 

De vogelopvang De Wulp ontfermt zich het gehele jaar op professionele wijze over duizenden 

gewonde en zieke vogels – waarvan na opvang en revalidatie later het grootste deel weer kan 

worden vrijgelaten in haar natuurlijke (oorspronkelijke ) leefomgeving.  De vogelopvang 

heeft daarbij tevens een belangrijke functie wat betreft contacten met het publiek (o.a. met 

periodieke open dagen) en aandacht van de media; ook heeft de vogelopvang een sociale 

functie als werkplek voor vrijwilligers en stagiaires.  

  

websitecommissie 

De HVB heeft twee websites (haagsevogels.nl en vogelopvangwulp.nl). Beide websites zijn 

aantrekkelijk en worden regelmatig bezocht en goed gebruikt door leden en door externen. 

Alle activiteiten van de vereniging worden hier duidelijk gepresenteerd. Daarnaast beheert de 

vereniging en de vogelopvang eigen Facebookpagina’s: Facebook.com/HaagseVogels/ en 



Facebook.com/vogelopvangdewulp/  waar o.a. lief en leed van de opgevangen vogels worden 

gedeeld. Bovendien is informatie te verkrijgen via: instagram.com/dewulp. 

 

winkel  

In de verenigingswinkel – gevestigd in de vogelopvang – worden artikelen te koop 

aangeboden voor bezoekers tijdens de periodieke open dagen. 


