
Van: Kiekjesdief info@kiekjesdief.nl
Onderwerp: Re: Inventarisatierapport Huismussen & Torenvalkenkast

Datum: 24 november 2015 18:58
Aan: Esther Vogelaar esther.vogelaar@denhaag.nl

Kopie: ronald.vanderveeken@denhaag.nl

Beste Esther,

Dank voor je reactie en ik wacht het met belangstelling af.

Ronald van der Veeken, Vastgoedadviseur van de afdeling CVDH is, als beheerder van de panden aan de Zeezwaluwstraat, akkoord met 
de herplaatsing van de nestkast op de schoorsteen. Hij heeft de firma Bewaakt en Bewoond, die het terrein in gebruik heeft, destijds 
geïnformeerd. Hun huismeester - en de Brandweer regio Haaglanden - hebben prima meegewerkt met de herplaatsing.

Groet,

Wim van Yperen
http://kiekjesdief.nl
info@kiekjesdief.nl

Op 24 nov 2015, om 17:36 heeft Esther Vogelaar het volgende geschreven:

Goedemiddag Wim,
 
Het adviesbureau dat in opdracht van mij het huismusrapport heeft opgesteld, verwerkt nog een aantal 
opmerkingen. Zodra het rapport ter beschikking is, zal ik het doorsturen.
De nestkast voor de torenvalk is dus verplaatst. Is de beheerder van het terrein (vanuit de gemeente) 
hiervan op de hoogte?
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Esther Vogelaar
 
Beleidsmedewerker Ecologie
Afdeling Duurzaamheid en Groen
Tel. 06 - 10309753
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Van: Kiekjesdief [mailto:info@kiekjesdief.nl] 
Verzonden: dinsdag 24 november 2015 9:45
Aan: Esther Vogelaar
Onderwerp: Inventarisatierapport Huismussen & Torenvalkenkast
 
Goedemorgen Esther,
 
1. Kan jij mij wellicht helpen aan (een link naar) het - op 3 november j.l. gepresenteerde - 
rapport over de Inventarisatie van de Haagse Huismussen 2015?
 
2. Wellicht had je het al gelezen, maar inmiddels is de Torenvalknestkast van het 
Norfolkterrein verhuisd naar het Scheveningen-Radio-complex aan de Zeezwaluwstraat 152. 
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Norfolkterrein verhuisd naar het Scheveningen-Radio-complex aan de Zeezwaluwstraat 152. 
De valken gebruiken hem al als schuilplaats bij slecht weer. Dat komt dus wel goed daar.
 
Groet,
 
Wim van Yperen
Kalhuisplaats 104
2586 JS  Den Haag
070-3505381
06-23237041
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info@kiekjesdief.nl

http://kiekjesdief.nl/
mailto:info@kiekjesdief.nl

