
Van: Esther Vogelaar esther.vogelaar@denhaag.nl
Onderwerp: RE: Nieuwe valkenkast in duin

Datum: 24 februari 2017 12:57
Aan: Kiekjesdief info@kiekjesdief.nl

Goedemiddag Wim,
 
Met het oog op mogelijke herontwikkelingen t.a.v. de gebouwen op het Zenderpark (inclusief de optie
van sloop), de aanleg van het fietspad en aandringen van 
bewoners op verwijdering van de nestkast vanwege de huismussen, is besloten een alternatieve
locatie te zoeken voor onze torenvalken.
 
Hierbij is gekozen om de dieren twee opties te geven, rekening houdend met de nestlocatie van de
havik.
Deze locaties zijn in samenwerking met de Haagse Vogelbescherming tot stand gekomen.
 
Op de kaart zijn de twee locaties (groene sterren) en de indicatieve nestplaats van de Havik (rode ster)
te zien.
Op de foto in de bijlage is de uitvoering en maat te zien.
 

 
 
Met vriendelijke groet,
 
Esther Vogelaar
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Esther Vogelaar
 
Beleidsadviseur Ecologie - Stadsecoloog
Afdeling Duurzaamheid en Groen
Tel. 06 - 10309753
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2500 DP  DEN HAAG
 
www.denhaag.nl/groen
 
 
 
 
Van: Kiekjesdief [mailto:info@kiekjesdief.nl] 
Verzonden: zaterdag 18 februari 2017 16:56
Aan: Esther Vogelaar
CC: Marius van der Flier
Onderwerp: Fwd: Nieuwe valkenkast in duin
 
Beste Esther,
 
Ik kreeg onderstaande mail toegestuurd. Heb jij enig idee wie de initiator van dit geheel is?
 
Groet,
 
Wim van Yperen
http://kiekjesdief.nl
info@kiekjesdief.nl

Begin doorgestuurd bericht:
 
Van: Marius van der Flier <mjvanderflier@hotmail.com>
Onderwerp: Nieuwe valkenkast in duin
Datum: 18 februari 2017 16:23:42 CET
Aan: Wim van Yperen <info@kiekjesdief.nl>
 
Ha Wim,
 
Even ten zuiden van de bunker met het filmarchief in het Westduinpark is zeer onlangs vlak
naast het fietspad een valkenkast geplaatst. Zie foto.
Is dit het werk van mevrouw Vogelaar en krijgen de Duindorpertjes indringers in hun
territorium? 
Groet,
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Marius
 
 
Verzonden vanaf mijn Samsung-apparaat

 
 
De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: http://www.denhaag.nl/disclaimer


