Jaarverslag 2019 Stichting Haagvalken
Inleiding
Stichting Haagvalken is opgericht op 12 september 2016 en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 66860695. Sinds 20 december 2016 is de stichting een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI).
Doelstellingen van de Stichting Haagvalken
De stichting heeft ten doel het bevorderen van cultuur, kunst en natuurbehoud en de daaraan
dienstbare educatie. De stichting heeft geen winstoogmerk.
Gang van zaken in het boekjaar
Stichting Haagvalken heeft in 2019 een aantal projecten gerealiseerd en is een aantal
verplichtingen aangegaan voor een totaalbedrag van € 89126,75. Voor het overgrote deel van
deze verplichtingen is nog geen factuur ontvangen. Daarnaast is er een in 2018 aangegane
verplichting waarvan de facturering pas na afronding van het nog lopende project zal
geschieden. De verplichtingen zijn onder crediteuren in de balans opgenomen.
Hieronder gaan wij nader in op de projecten.
Gerealiseerde projecten:
Het Zaanse Rietveld
Het project Het Zaanse Rietveld is een natuurgebied van 38 hectare ten zuiden van Alphen aan
de Rijn. Het is in 2006 als natuurgebied ingericht en bij Staatsbosbeheer in eigendom gekomen.
De laatste jaren wordt het gebied echter hard getroffen door de droge zomers. De vogelplas en
de omringende moeraslanden vallen steeds vaker droog waardoor er steeds meer verruiging
optreed. Het risico dat de belangrijke natuurwaarden van dit gebied in de nabije toekomst gaan
verdwijnen wordt zo steeds groter.
Met de financiële bijdrage van Stichting Haagvalken zijn een windwatermolen, twee stuwen en
een duiker geplaatst waardoor de waterhuishouding in Het Zaanse Rietveld weer op een
dusdanig peil wordt gebracht dat er genoeg voedsel voor de (jonge) vogels te vinden is en de
diverse soorten voor dit natuurgebied behouden blijven.
Expositie Wolf
Het Bezoekerscentrum Nunspeet- Veluwe laat bezoekers de prachtige Veluwe zien. Het geheel
heeft een educatief en informatief karakter. Jong en oud leren het gebied beter kennen door de
beschikbare informatie in het centrum en door interactieve spellen. Staatsbosbeheer is een van
de drie organisaties die het centrum runnen en heeft er een officieel informatiepunt, volledig
bemenst met een ploeg vrijwilligers.
Sinds vorig jaar heeft de Veluwe een nieuwe bewoner, de wolf. Een echt groot roofdier dat bij
het publiek veel vragen oproept. Er is momenteel weinig informatie over de wolf te vinden.
Staatsbosbeheer heeft de mogelijkheid gekregen de Expositie Wolf die in 2019 in Museum Het
Pakhuis in Ermelo te zien was naar het Bezoekerscentrum Nunspeet- Veluwe over te brengen.
Met de financiële bijdrage van Stichting Haagvalken is deze fraaie expositie in december 2019
verhuisd naar het Bezoekerscentrum Nunspeet- Veluwe. De expositie zal daar minimaal zes
maanden te bezichtigen zijn.
Multivan
Met de financiële steun van Stichting Haagvalken heeft Het Zuid-Hollands Landschap een nieuwe
schaft/schuilwagen, Multivan genoemd, laten bouwen voor haar vrijwilligers in de regio
Kuststreek. De Multivan biedt niet alleen bescherming tegen de elementen aan de vrijwilligers
maar is ook een mobiel educatief informatiepunt dat volwassenen en kinderen enthousiast kan
maken over de natuur. Daarnaast wordt de Multivan gebruikt als ontmoetingsplek op
evenementen. Tijdens de Leidse Hooidagen 2019 was de nieuwe Multivan voor het eerst te
bewonderen.

Eendenhuisje
Het 16de-eeuws kasteel op de buitenplaats Biljoen tussen Velp en Rheden is een Rijksmonument,
in bezit van Het Geldersch Landschap & Kasteelen. Stichting Haagvalken heeft financieel
bijgedragen aan de restauratie van het eendenhuisje op het eiland van dit landgoed. Niet alleen
eenden maar ook duiven kunnen nu in dit kleine monumentje weer een rustig en veilig onderdak
vinden.
Christuskoepel
De Christuskoepel is een kapel op Landgoed Mariëndaal in Arnhem, dat in bezit is van Het
Geldersch Landschap & Kasteelen. De Christuskoepel is gebouwd in 1939/1940 en is een
Rijksmonument. Zowel het interieur als het exterieur waren toe aan een grondige restauratie
die met een financiële bijdrage van Stichting Haagvalken gerealiseerd kon worden. De
werkzaamheden aan het exterieur van de koepel en de omgeving zijn in 2019 afgerond. Na het
verkrijgen van de vergunning van de gemeente wordt in 2020 de restauratie van het interieur en
het hekwerk voltooid.
Lopende projecten:
Blauwe Brigade
Het project de Blauwe Brigade wordt gerealiseerd op de Veluwe tussen Hoog Buurlo en Kootwijk.
Op de vochtige heide aldaar vliegt een heel zeldzaam geworden vlinder, het Gentiaanblauwtje,
een vlinder die strenge eisen stelt aan haar habitat. Door stikstofdepositie is de habitat van het
Gentiaanblauwtje nagenoeg verdwenen waardoor de laatste populatie Gentiaanblauwtjes op de
Veluwe dreigt te verdwijnen. Door middel van kleinschalig beheer door een groep deskundige
vrijwilligers, de Blauwe Brigade genoemd, onder leiding van een boswachter van
Staatsbosbeheer wordt geprobeerd om de populatie Gentiaanblauwtjes te behouden en wellicht
ook uit te breiden.
Stichting Haagvalken financiert de training, uitrusting en begeleiding van deze vrijwilligers.
De werkzaamheden vorderen gestaag. Er wordt hard gewerkt aan het samenstellen van het team
vrijwilligers en het voorbereiden van de verdere acties uit het projectplan.
Wij zijn Nederland
Wij zijn Nederland is een theatervoorstelling voor leerlingen van het basisonderwijs. Het bestaat
uit verschillende voorstellingen voor leerlingen van groep één tot en met acht, die in de klas
worden gespeeld. De identiteitscrisis in de samenleving is de rode draad. De voorstelling daagt
kinderen in de basisschoolleeftijd uit samen met hun klasgenoten te praten, te denken en te
werken aan hun persoonlijke Nederlandse identiteit.
Het project is in gezamenlijkheid ontwikkeld door HNTjong en HNTeducatie van Het Nationale
Theater.
De start van Wij zijn Nederland op de Haagse basisscholen was in maart 2019 en de
voorstellingen worden in ieder geval nog tot en met het schooljaar 2020/2021 gespeeld.
Stichting Haagvalken is co-sponsor van dit project.
Trojan Wars
Trojan Wars is een theatervoorstelling voor jongeren vanaf 14 jaar. Deze geheel nieuwe
theaterervaring daagt de jeugd op de drempel van volwassenheid uit hun eigen burgerschap
vorm te geven. Voor Trojan Wars wordt het theater omgetoverd tot festivalterrein. Men is
welkom in de beroemdste oorlog uit de geschiedenis en men wordt vijf uur lang meegesleept in
de strijd tussen de Grieken en Trojanen. Wat doet een oorlog met mensen? Hoe ver durf jij te
gaan voor je ideaal? Wat doe je als je leven echt op het spel staat? Hoeveel kan je aan voordat
je radicaal verandert? Een verpletterende bingewatch-marathon over de verwoestende en
fascinerende kracht van oorlog.
Het project is in gezamenlijkheid ontwikkeld door HNTjong en HNTeducatie van Het Nationale
Theater. Bij het project zijn MBO studenten & VO leerlingen als ondersteunende cast betrokken.
Meer dan 500 jongeren spelen de voorstelling mee op het toneel.
Scholen in het land zijn benaderd en half januari 2020 hadden docenten reeds 4.000 kaarten
voor Trojan Wars voor hun leerlingen gereserveerd.
Centrale doelstelling van HNTJong van het project:

‘Aan de hand van een wereldberoemd literair meesterwerk onderzoeken we nieuwe vormen van
jongerentheater, participatie en cultuureducatie en beogen we jongeren uit het hele land op
vernieuwende wijze bij theater te betrekken en bij te dragen aan hun volwassenwording.‘
De voorstelling start in maart 2020 in Den Haag en gaat in mei het land in.
Stichting Haagvalken is co-sponsor van dit project.
Jonge boeren redden kruidenrijke weiden
De biodiversiteit op het platteland is schrikbarend hard achteruitgegaan als gevolg van de steeds
intensievere landbouwmethoden. De vogelstand op het Nederlandse boerenland is in de
afgelopen 40 jaar met zo’n 60% achteruit gegaan. Bij de weide- en akkervogelsoorten is de
achteruitgaan nog dramatischer. Nederland is van internationaal belang voor de instandhouding
van vele soorten weidevogels.
Voor boeren die weidevogels een goed leefgebied willen aanbieden is het ontwikkelen en in
stand houden van kruidenrijk grasland en het op orde brengen en houden van de
bodemgezondheid op hun bedrijven van groot belang. Dit heeft gevolgen voor hun
bedrijfsvoering die doorgaans vooral gericht is op schaalvergroting.
Het project Jonge boeren redden kruidenrijke weiden wil de eerste stappen zetten om
agrarische lespakketten op middelbaar en hoger agrarisch onderwijs (MAS en HAS) te
ontwikkelen die zich richten op natuurinclusieve landbouw. Het project wordt uitgevoerd door
een sterke koppeling te maken tussen het weidevogelboerennetwerk van Vogelbescherming
Nederland en het agrarisch onderwijs. Vanuit de weidevogelboeren wordt praktische kennis
ingebracht die met de jonge generatie boeren en de onderwijsinstellingen wordt omgevormd tot
nieuwe lespakketten.
Het project wordt gefaseerd uitgevoerd met als eindresultaat een evenement waarbij een
concreet praktijkonderzoek wordt gepresenteerd over hoe je bodemgezondheid in relatie tot
kruidenrijkdom op je graslanden op orde kunt brengen en houden ten gunste van veegezondheid
en biodiversiteit. Vervolgens wordt deze kennis een vast onderdeel van het curriculum van de
MAS en HAS.
Stichting Haagvalken is co-sponsor van dit project.
Twee kleinere projecten:
IJsvogelwanden
Op landgoed Rosenburgh in Voorschoten heeft de gemeente Voorschoten samen met
Vogelbescherming Nederland op kosten van Stichting Haagvalken een aantal ijsvogelwanden
gerealiseerd.
Dinka school in Arusha Tanzania
Stichting Haagvalken is een vijfjarige verplichting tot ondersteuning van de Dinka School
aangegaan bij Stichting Dinka.
De school biedt kwalitatief beter lager onderwijs dan er nu beschikbaar is in de omgeving.
Daarnaast biedt zij ook onderdak. Zij bieden kinderen naast goed onderwijs ook veiligheid en
bereiden hen voor op een betere toekomst. Dinka richt zich ook op het bevorderen van lokale
werkgelegenheid in de regio van Arusha. Het gaat om 165 kinderen.
Vooruitzichten
De werkzaamheden van het stichtingsbestuur zijn voor het jaar 2020 wederom gericht op het
zoeken naar en beoordelen van projecten die voldoen aan de doelstellingen van de stichting.
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