Stichting Vogelpark Avifauna
Ligging:
Bestaat sinds:

Alphen aan den Rijn in de provincie Zuid Holland
1950

Avifauna door de jaren heen
In 1950 is het vogelpark ontstaan uit de hobby van de familie Van den Brink. Zij waren
echte vogelliefhebbers. Zij hadden een groot landgoed waar ze na de Tweede
Wereldoorlog de vogels zijn gaan houden. De eerste vogels waren witte spechten, de
lievelingsvogel van meneer Van den Brink. De familie kreeg steeds meer bijzondere
vogels in hun tuin die vele geluiden maakten waardoor de bevolking van Alphen aan
den Rijn nieuwsgierig werd. Zo vroeg de burgemeester op een dag of de inwoners de
vogels op het landgoed eens mochten bekijken. Op een zondag werd het park
opengesteld en dit was een groot succes. Er kwamen veel mensen naar de bijzondere
vogels kijken. Daarom besloot de heer
Van den Brink er een officieel park van te
maken en op 17 mei 1950 opende
Vogelpark Avifauna haar deuren. In het
eerste jaar mocht het park maar liefst
500 000 bezoekers ontvangen.
Na een aantal jaar ging het slechter met
het park. De familie Van den Brink moest
met het park stoppen, omdat zij het niet
meer konden betalen. Gelukkig wilde de
gemeente op zoek gaan naar een nieuwe
eigenaar.
In 1956 werd de familie Van der Valk de nieuwe eigenaar. De familie Van der Valk is
bekend van hun vele hotels en restaurants in heel Nederland en daar buiten. De familie
Van der Valk breidde het park en de speeltuin uit. Ook werd er een hotel en een
restaurant gebouwd. In die tijd woonden er een aantal dieren in het park die niet tot
het vogelrijk behoorde, zoals apen, kangoeroes en lama’s. In 1990 besloot men de
zoogdieren uit de collectie te halen en zo werd Avifauna weer een écht vogelpark.

Vogelpark Avifauna nu
Stichting
Vogelpark Avifauna is een stichting. Dit betekent dat het geld dat het park verdient
ten goede komt aan de vogels in het park én in de vrije natuur. Als stichting wil het
park ervoor zorgen dat er geen vogels uitsterven. Dit is één van de doelen waaraan
de stichting werkt. Met een moeilijk woord noemen we dat ideële doelstellingen.
Vogelsoorten
Vogelpark Avifauna is nu één van de meest bekende vogelparken ter wereld. Er leven
meer dan 1500 vogels in het vogelpark. Er zijn vogels uit alle windstreken; zeldzame
lelkraanvogels uit Zuid-Afrika, zeearenden uit Amerika, sierlijke flamingo’s uit Chili en
kleurrijke lori’s uit Australië. In totaal wonen er ongeveer 250 verschillende
vogelsoorten in Avifauna. Naast de vele vogels heeft Avifauna ook een grote speeltuin

met de hoogste glijtoren van Nederland (30 meter!). Verder is
er een overdekte amusementshal en kan er een boottocht
gemaakt worden op het Braassemermeer met een boot van
Rederij Avifauna.
De verblijven
Vogelpark Avifauna heeft een aantal bijzondere verblijven.
Zoals de Lori Landing, de Nachtsafari, de Tropenhal en het
Cuba verblijf.
In de Lori Landing leeft een kolonie honingpapegaaien waar de
bezoekers tussendoor kunnen wandelen. Niet alleen kunnen ze
de papegaaitjes zien en horen, maar ook voeren met speciaal
door Avifauna geproduceerde nectar.
In de Nachtsafari worden alle zintuigen op scherp gezet. In het donkere gedeelte leven
vogels die vooral ’s nachts actief zijn, zoals de bijzondere Noordereiland kiwi. Deze
vogel heeft ongeveer de grootte van een kip en heeft als enige vogel zijn neusgaten in
de punt van zijn snavel zitten.
In de Tropenhal kan er een bezoek gebracht worden aan de tropische vogels van de
verschillende werelddelen. In het Filipijnse gedeelte leven vogels die alleen op de
Filipijnen voorkomen, zoals de dolksteekduif en de roodbruine neushoornvogel. Het
moerasgebied de Pantanal is het leefgebied van de reuzentoekan met zijn
indrukwekkende snavel.
Vogeldemonstratie
Naast de bijzondere verblijven die het park rijk is, is ook de vogeldemonstratie een
onderdeel waar het park trots op is. Deze spannende en leerzame demonstratie is te
zien van april tot en met oktober. Tijdens deze demonstratie vliegen de imponerende
vogels over de tribune en laten zien hoe ze zich in de natuur gedragen. Ondertussen
vertellen de verzorgers allerlei wetenswaardigheden over bijvoorbeeld de Amerikaanse
zeearend. Deze “stoere” vogel heeft een spanwijdte van wel 2 meter! Naast de
Amerikaanse zeearend zijn er tijdens
de demonstratie ook roofvogels en
Amerikaanse zeearend
uilen te zien.
De kleurrijke ara’s weten de
demonstratie vaak mooi te openen. In
het wild leven deze vogels in paartjes
en tijdens de opening van de
demonstratie laten ze zien hoe goed
ze naast elkaar kunnen vliegen,
zonder elkaar kwijt te raken.
Stichting Vogelpark Avifauna is
continu in beweging. In de toekomst
zal het park diverse veranderingen ondergaan. Dus kom (nog) eens een kijkje nemen in
Vogelpark Avifauna!!

Samenwerking
Vogelpark Avifauna werkt nauw samen met andere dierentuinen in Nederland en het
buitenland. Onderling wisselen zij niet alleen kennis, maar ook dieren uit. Zo was er in
een dierentuin in Duitsland een blauwgele ara die zich alleen voelde. Hij wilde graag
een vrouwtje. In Avifauna hadden wij een leuke dame rondvliegen, die ook alleen was.
Daarom werden deze twee vogels bij elkaar gebracht. En het klikte! Dierentuinen
werken dus als een soort relatiebureau.
Zorg voor de natuur
De vogels die in de dierentuinen leven zijn de ambassadeurs voor hun soortgenoten.
Deze ambassadeurs vragen aandacht aan de dierentuinbezoekers voor hun
soortgenoten in het wild. Zij kunnen laten zien hoe mooi en bijzonder ze zijn en de
bezoeker laten inzien dat we voorzichtig moeten omgaan met de natuur.
In een klein land als Nederland is steeds minder natuur te zien. Kinderen die in de stad
opgroeien, kunnen vervreemd raken van de natuur. Ze weten dan bijvoorbeeld niet hoe
een wilde eend eruit ziet of hoe vogels hun nestjes bouwen. Door kinderen
rechtstreeks met de natuur in contact te brengen, probeert Avifauna ervoor te zorgen
dat ze zich bewust worden van de natuur en de verantwoording die zij hebben ten
opzichte van de natuur. Stel je eens een wereld voor waar geen vogels voorkomen; een
stadsplein zonder koerende duiven, terrassen zonder trippelende mussen en een tuin
zonder koolmeesjes. Dat zou toch saai en ongezellig zijn? Gelukkig zullen deze
vogelsoorten voorlopig nog niet verdwijnen.
Andere vogelsoorten hebben het in de natuur echter zo moeilijk gekregen dat er nog
maar weinig vogels van in het wild leven. Deze vogels worden met uitsterven bedreigd.
Dierentuinen willen dit niet laten gebeuren en al sinds 1985 werken dierentuinen
samen om dit te voorkomen. Er zijn fokprogramma’s voor de bedreigde vogelsoorten
opgesteld.
Wat is een fokprogramma?
Een vogel die op het punt staat om te verdwijnen is de Balispreeuw. Deze vogel wordt
met uitsterven bedreigd. Zij leven op Bali, een eiland in
Balispreeuw
Zuidoost Azië. In Europa leeft deze vogel ook in de
dierentuinen. Door een mannetje aan een vrouwtje te
koppelen, krijgen de dieren kleintjes. Dit wordt fokken
(in de vogelwereld ook wel kweken) genoemd. De
kleintjes worden op latere leeftijd ook weer aan een
partner gekoppeld, zodat zij ook weer kleintjes krijgen.
Als er veel Balispreeuwen in de dierentuin leven, kan er
een aantal vogels meegenomen worden naar Bali. Daar
worden ze weer uitgezet in het wild, om zo het aantal
Balispreeuwen weer toe te laten nemen. Dierentuinen
wisselen onderling Balispreeuwen met elkaar uit, zodat
familieleden samen geen kleintjes kunnen krijgen. Voor
nog meer diersoorten zijn er zulke fokprogramma’s,
zoals bijvoorbeeld de dubbele neushoornvogel,
Aziatische olifanten en chimpansees.

Broedmachine
Natuurlijk worden er veel jonge vogels in
Avifauna geboren. Soms komt het voor dat
de ouders niet voor het nest kunnen zorgen
of het is heel belangrijk dat eieren
uitkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om
een bijzondere soort. Dan worden de eieren
kunstmatig uitgebroed in de broedmachine,
zoals bijvoorbeeld bij de eieren van het
Australisch boshoen. Het Australisch
Kuiken Australisch boshoen
boshoen legt zijn eieren in een
broedheuvel. De broedheuvel bestaat uit aarde, bladeren en takken. Deze
plantenresten gaan ‘broeden’. Rottende bladeren zorgen voor warmte, waardoor de
eieren worden uitgebroed. In Nederland is het alleen te koud om de eieren op deze
manier uit te broeden. Daarom worden de eieren nadat ze gelegd zijn in de
broedmachine gelegd.
Dagelijks controleren de vogelverzorgers de eieren. Als er een ei uitgekomen is, wordt
de kleine boshoen in een ander verblijfje geplaatst. De jonge boshoen kan gelijk voor
zichzelf zorgen, een nestvlieder noemen we dat. De vogelverzorger moet het jong
alleen dagelijks van schoon water en vers voer voorzien. Als het jong groot genoeg is
kan hij naar een buitenverblijf of naar een andere dierentuin. Hij komt niet meer terug
bij zijn ouders, omdat deze vogels ook in het wild gelijk hun eigen weg gaan.
Natuur- en Milieueducatie
Avifauna is meer dan alleen een dierentuin. Het is ook een NME-centrum. De afkorting
NME staat voor Natuur- en Milieueducatie. Vogelpark Avifauna zorgt dat jaarlijks
duizenden basisschoolkinderen les krijgen
over de natuur. Zo kunnen scholen
excursies aanvragen naar o.a. de
kinderboerderij, De Filipijnenhal, om
meer te leren over de Filipijnen, en het
Heemgebied, een natuurgebied in Alphen
aan den Rijn, waar de kinderen
wateronderzoek gaan doen. Ook leskisten
met allerlei materialen voor een les over
de natuur komen bij Avifauna vandaan.
Wist je dat…
… de familie Van der Valk het park voor een symbolisch bedrag van 1 gulden van de
gemeente gekocht heeft?
De gemeente was op zoek naar een partij die het vogelpark weer terug op de kaart kon
zetten. Als echte natuurliefhebbers wilde de familie Van der Valk wel geld in het
vogelpark steken.
… het logo dat bij alle Van der Valk vestigingen gebruikt wordt, afkomstig is uit het
vogelpark?
Toen Van der Valk het vogelpark overnam werd de reuzentoekan al als logo gebruikt.
De familie Van der Valk vond dit zo een mooie vogel, dat ze besloten hebben deze
vogel in het logo van alle Van der Valk vestigingen te gebruiken.

… Stichting Vogelpark Avifauna dankbaar gebruik maakt van de inzet van meer dan 30
vrijwilligers?
Vrijwilligers werken voor de stichting, maar krijgen daar niet voor betaald. De
vrijwilligers geven rondleidingen in het park en geven excursielessen aan
basisschoolkinderen. Dit doen ze omdat zij het belangrijk vinden dat de bezoekers en
kinderen meer leren over vogels en de natuur.
… er in het vogelpark verschillende vogeldemonstraties zijn?
Niet elke vogeldemonstratie in Vogelpark Avifauna is hetzelfde. De bezoeker kan zich
op een dag dus drie keer laten verrassen tijdens onze bijzondere demonstraties.
Kijk voor filmpjes over Vogelpark Avifauna op www.youtube.com/vogelparkavifauna.
Op de hoogte blijven van het laatste vogelnieuws? Volg ons op
www.twitter.com.avifauna of like ons op Facebook!

