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Vogelpark Avifauna
 
•	 39 vaste medewerkers, 50 oproep medewerkers, 

51 stagiaires, 3 arbeidsgehandicapten, 
3 bestuursleden en 46 vrijwilligers. 

•	 Ondergebracht in een zelfstandige ideële 
stichting, onafhankelijk van Van der Valk. 

•	 Met 375.000 bezoekers per jaar de grootste 
attractie in het Groene Hart en de 6e attractie van 
Zuid‐Holland. 

•	 Vogelcollectie geniet mondiale bekendheid. 
•	 Een officieel erkende dierentuin met toegang tot 

internationale fok‐ en uitwisselingsprogramma’s. 
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Ideële doelstellingen: 

• Instandhouding park 

• Behoud biodiversiteit 
• Natuureducatie 

• Wetenschappelijk onderzoek 

• Vogelopvang 
• Natuurbescherming 
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Instandhouding park 



Natuureducatie 
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Wetenschappelijk 
onderzoek 
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Vogelopvang 



Behoud biodiversiteit 
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Natuurbescherming 

~ 
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Expertise Avifauna op 
natuurbeschermingsgebied: 
• Fondsenwerving 

• Inzet vrijwilligers 
• Inzet stagiaires en onderzoek 

• Inzet natuur expertise 

• Inzet educatie expertise 

• Promotie en koppeling in park 

• Promotie en koppeling NME 
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Partners project IJsvogel:
 
VSB/nu Fonds Alphen en omstreken 

Raborijnstreek‐/nu Coöperatie‐ fonds 

Vogelpark Avifauna 

Provincie Zuid Holland 

Maatschap Van Dorp 

Hoogheemraadschap van Rijnland 

Bouwfonds Burggooi 

IVN Alphen aan den Rijn 

Dinamo fonds 

Jaap van Duin Vogelfonds 

Vogelbescherming Nederland IJsvogelfonds 

Totaal 

FMP 

Raborijnstreek‐/nu Coöperatie‐ fonds 

Vogelpark Avifauna 

VSB/Nu Fonds Alphen 

Woonforte 

Totaal 

€ 20.000,00 

€ 13.000,00 

€ 18.500,00 

€ 92.500,00 

€ 10.900,00 

€ 11.300,00 

€ 6.050,00 

€ 500,00 

€ 1.500,00 

€ 2.500,00 

€ 2.500,00 

€ 179.250,00 

€ 30.000,00 

€ 14.500,00 

€ 500,00 

€ 10.000,00 

€ 5.000,00 

€ 60.0000,00 
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Waarom slaagde het project:
 

•	 SLA en Avifauna besloten voor het project te 
gaan. 

•	 Een ecoloog werkzaam bij Avifauna verbond
zich als vrijwilliger aan het project. 

•	 De boeren en camping in de omgeving
omarmden het project. 

•	 Provincie besloot een forse bijdrage te
leveren. 

•	 Afspraken met aannemer. 
•	 Kennis en netwerk op gebied van
fondsenwerving. 
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Rol overheden 
•	 De gemeente en Holland Rijnland 
waren in eerste instantie afwachtend. 

•	 De toekenning van een subsidie door 
de provincie was cruciaal. 

•	 Nadat het project definitief doorging 
haakte de gemeente en velen aan en 
kon daarmee de kwaliteit van het 
project worden verhoogd. 
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Toekomst 
•	 Natuurontwikkeling door private en 
publieke samenwerking werkt. 

•	 Private partijen geven andere energie.
 
•	 Maak het aansprekend en verzorg PR.
 
•	 Privaat geeft bredere betrokkenheid.
 
•	 Kleinschaligheid werkt in deze vorm. 
•	 Grootschaligheid zou moeten werken.
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Lokale Natuurontwikkeling 
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