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Medewerking aan dit speciale

nummer:

De foto’s zijn gemaakt door:

Arnoud B. van den Berg, Rob ter Ellen, Emmie

Maasdijk, Henk Harmsen, Fred Hess, Ed

Hoogerhoud, Marlijn de Jonge, J.A.J. Koren-

romp, W. Schumm, J.B.H. Stok, Jaap Taapken,
H.L.M. Tromp, Rens Veenstra, Mike Weston,

Jan Wiersma, L. Wolzak, A.C. Zwaga.
Met medewerking van Gootje Bazlen en Noor

Gietema.

Typewerk door:

Hélène Brotherhood-Stapert, Noor Gietema en

anderen.

De redactie van 'Het Vogeljaar' dankt allen die

medewerkten voor de prettige samenwerking
en hoopt met dit speciale nummer een bijdrage
te hebben geleverd aan een blijvende herinne-

ring van het zestigjarig bestaan van beide bo-

vengenoemde Haagse verenigingen waarmee

zij zich zo nauw verbonden voelt. Onze hartelij-
ke felicitaties aande besturen van de beide ver-

enigingen!

André van der Laan

Er is sprake van een verklaarbare samen-

loop van omstandigheden. Niet alleen de

beide verenigingen die achter dit speciale
nummer staan, vieren een jubileum, maar

ook de eerste Haagse Vogeltuin herdenkt

zijn zestigjarig bestaan. Vandaar dat aan

deze tuin ruim aandacht wordt besteed.

Dit laatst genoemde jubileum leidt ertoe,
dat wij even willen stilstaan bij onze

vriend-collega vogelwachter-beheerder

André van der Laan. Gedurende 55 jaar
heeft hij een aanmerkelijk deel van zijn

vrije tijd gegeven aan de opbouw en het

onderhoud van deze eerste vogeltuin.

Verder is hij steeds betrokken bij het tot

stand komen van de daarna volgende tui-

nen/reservaten en bij het adviseren ten

aanzien van de inrichting en het beheer

ervan, vanaf het begin tot op heden.

Het is vanuit deze lange ervaring, dat hij
tevens in belangrijke mate betrokken is

bij het tot stand komen van dit speciale
nummer van 'Het Vogeljaar’.
De besturen van beide verenigingen ach-

ten het verschijnen van dit nummer een

geschikt moment om zowel het jubileum

van de eerste vogeltuin en de 55 werkja-

ren voor de vogels door André op gepaste

wijze te vieren.

In samenwerking met de redactie van ’Het Vo-

geljaar’ werd in overleg met de besturen van de

AlgemeneVerenigingvoor Natuurbescherming
’s-Gravenhage en Omstreken en de Vereniging
voor Vogelbescherming ’s-Gravenhage en Om-

streken de volgende personen in de gast-
redactie opgenomen:

Noor Gietema (organisatie),
André van der Laan (inhoud) en

Hans Otterman (correctie).
De tekeningen zijn van:

Fred de Bruin, Ed Hoogerhoud, Marius Kolvoort

(omslagtekening), F.P.J. Kooijmans, Rens

Veenstra en Jan Wiersma.


