
Geen natuur zonder vogels! 
Weet u hoe belangrijk vogels en hun zang zijn voor onze natuurbeleving in de stad? 
En hoe kwetsbaar en weerloos vogels zijn zonder bescherming door de mens?

De Haagse Vogelbescherming komt al meer dan 90 jaar op voor de Haagse vogels en 
hun leefgebieden. Veel kwetsbaar, vogelvriendelijk groen in onze stad is in de afgelopen 
tientallen jaren dankzij de inspanningen van de HVB behouden voor de vogels. 

Wist u dat de Haagse Vogelbescherming ...  
• 15 voor publiek afgesloten vogelrustgebieden in onze parken beheert? 
• duizenden vogels per jaar helpt herstellen in Vogelopvang de Wulp? 
• regelmatig een cursus vogelherkenning van drie avonden organiseert? 
• een fraai kwartaalblad en jaarlijks een inventarisatierapport uitgeeft?  
• regelmatig interessante excursies en lezingen organiseert? 
• met de gemeente en andere instanties overlegt over plannen die de natuur raken?  

Steun het werk van de Haagse Vogelbescherming!
Vogels beschermen en ervan genieten gaat in de Haagse Vogelbescherming samen. 
Om ons werk voor het behoud van kwetsbare vogels te kunnen voortzetten, is de HVB 
op zoek naar nieuwe leden. Voor een bedrag van € 15 per jaar bent u al lid en steunt 
u het werk van de Haagse Vogelbescherming! U ontvangt viermaal per jaar ons blad 
De Wulp met nieuws over het wel en wee van de Haagse vogelwereld. 

U kunt zich als lid aanmelden via www.haagsevogels.nl 

Vrijwilligers 
De HVB is op zoek naar vrijwilligers die willen helpen in de vogelrust gebieden en in 
Vogel opvang de Wulp aan de Heliotrooplaan in Den Haag. 

Website
Bezoek onze website www.haagsevogels.nl en geef u op als lid van de HVB!  

De vogels zullen u dankbaar zijn! 

Hans Elders
voorzitter Vereniging Vogelbescherming ’s-Gravenhage e.o.   De Haagse Vogelbescherming ontvangt 

geen overheidssubsidie en is afhankelijk van 
contributie, giften, legaten en erfenissen. 
De HVB is een erkende algemeen nut be-
ogende instelling en heeft de ANBI-status. 
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1. Kleine Mantelmeeuw  2. Zilvermeeuw  3. Meerkoet  4. Nijlgans  5. Canadese gans  6. Waterhoen  
7. Blauwe reiger  8. Knobbelzwaan  9. Brandgans  10. Grauwe gans  11. Aalscholver  12. Fuut 
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1. Kauw  2. Gierzwaluw  3. Merel  4. Zanglijster  5. Halsbandparkiet  6. Koolmees  7. Zwarte Kraai  8. Ekster  9. Pimpelmees  10. Winterkoning  11. Spreeuw  12. Huismus  13. Tjiftjaf  14. Roodborst  15. Heggenmus  
16. Zwartkop  17. Turkse Tortel  18. Vink  19. Gaai  20. Grote Bonte Specht  21. Staartmees  22. Ooievaar  23. Boomklever  24. Nachtegaal 
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