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Op zondag 6 oktober a.s. wordt de jaarlijkse Pakaradag gehouden in Vogelpark 

Avifauna in Alphen aan den Rijn.  

Vogelpark Avifauna is het eerste en tevens één van de bekendste vogelparken ter 

wereld. Ergens in augustus 1949 verzocht de burgemeester van Alphen aan den Rijn 

de heer van den Brink, eigenaar van landgoed Ten Rhijn,  éénmalig zijn achtertuin te 

openen voor nieuwsgierige dorpsgenoten. De mensen waren zo enthousiast over de 

privécollectie vogels, dat de eigenaar besloot een vogelpark op te richten. Nog geen 

jaar later, op 17 mei 1950, werd het eerste vogelpark ter wereld geopend. Op de 

posters ter ere van de opening prijkte reeds de toekan. Toen de heer van der Valk 

enkele jaren later het vogelpark overnam besloot hij het toekanlogo te behouden. 

Niet alleen voor het vogelpark maar ook voor de restaurants en hotels. Zo werd het 

bekende van der Valk logo een feit. 

Sinds begin 2012 is het park een stichting. Stichting Vogelpark Avifauna zet zich in 

voor vogel- en natuurbescherming en heeft een ANBI status (Algemeen Nut 

Beogende Instelling).  Het park heeft veel groen en vijvers en zijn er nog enkele zeer 

karakteristieke delen van het park intact, zoals de bomenrij bij de entree en de 

vijver naast het 

parkrestaurant.   

 

Wij zijn bijzonder 

verheugd het 

volgende 

programma aan u 

te kunnen 

presenteren: 

 

Na de ontvangst 

met koffie en thee 

volgt de eerste 

presentatie.  

 

Gerrit Hofstra Gerrit Hofstra is expert op het gebied van reptielen, amfibieën, 

(exotische) zoogdieren, vissen en vogels. In dit kader heeft hij meerdere functies en 

is hij adjunct secretaris wet- en regelgeving levende dieren en planten bij Dibevo, 

Raadslid van de Raad voor Dieraangelegenheden, Bestuurslid van Lacerta en 

genetisch adviseur van ESF. Hij bezit veel parate kennis over dieren en wet- en 

regelgeving en in zijn presentatie stipt hij meerdere onderwerpen aan, zoals: de 

positieflijsten, het Besluit houders van dieren en bedrijfsmatigheid en dierziekten 

met daarbij een link naar papegaaien en houders van papegaaien en andere zaken 

die wellicht voor u interessant kunnen zijn.  

 

Deze presentatie wordt gevolgd door een uitgebreid Live Cooking brunchbuffet. 

Na het welkomstdrankje kunt u onbeperkt gebruik maken van verschillende 

salades, diverse koude gerechten, diverse broodsoorten, diverse warme gerechten 

(zoals beenham, kipsaté in pindasaus, roerei, wok-schotels, kipragout, rijst en 

vegetarische bami en een dessertbuffet met diverse zoete lekkernijen uit eigen 



bakkerij. Hierbij wordt onbeperkt koffie, thee, melk, jus d’orange en diverse 

vruchtensappen en frisdranken geserveerd.  

 

Na deze zeer uitgebreide zondagsbrunch gaan we (bij goed weer) gezamenlijk naar 

de vogeldemonstratie bij de tribune naast het parkrestaurant en kunnen we zien 

hoe de mooie ara’s over de vijver cirkelen. Bij de vogeldemonstratie laten de 

verschillende vogels gedrag zien dat zij ook in de natuur vertonen. 

 
 

Na de vogeldemonstratie verwachten wij u terug in de Toekanzaal voor de volgende 

twee presentaties: 

 

Simon van der Luit is 

hoofdvogelverzorger in 

Vogelpark Avifauna. 

Vogels waren al vroeg de 

passie van Simon en 

werkt hij inmiddels bijna 

45 jaar in Avifauna. 

Simon kent alle vogels in 

het park en gaat nog elke 

dag met plezier naar zijn 

werk, wat steeds anders 

is en blijven er altijd 



dingen te leren.  Zijn presentatie gaat over de verzorging van de vogels van nu en 

hoe dat in het verleden ging. Hoeveel en wat voer je? Hoe benader je een vogel? Hoe 

vang je ze zonder ze te beschadigen? Het is specifiek werk en het gaat erom dat je 

opmerkt wat ze wel en niet eten, want sommige vogels zijn heel kieskeurig. Als je 

weet wat een vogel lekker vindt, kan dat het verschil zijn tussen wel en geen jongen 

krijgen. Als een vogel het niet naar zijn zin heeft, komen er geen eieren. Simon 

probeert zoveel mogelijk de natuur waarin ze anders zouden leven na te bootsen. 

Zeldzame vogels die jongen krijgen, maakt hem trots.  Avifauna heeft uitwisselings-

programma’s met andere dierenparken en is er veel meer internationale samen-

werking, er worden veel fokprogramma’s en nieuwe bloedlijnen van vogels opgezet.   

 

Winny Weinbeck 

Voorzitter van Pakara en gediplomeerd gedragstherapeut voor papegaaien geeft  

een presentatie over de ‘Illegal Wildlife Trade Financial Taskforce’ (IWT). In oktober 

2018 heeft Duke of Cambridge Prince William de IWT opgericht, die zich inzet voor 

het opsporen van illegale handel in wilde dieren via bancaire systemen. Via haar 

baan bij een 

internationale bank is 

Winny als papegaaien-

deskundige betrokken bij 

deze taskforce waar haar 

focus ligt op papegaaien.  

In haar presentatie vertelt 

zij waarom het belangrijk 

is om samen met 

autoriteiten informatie te 

delen om geldstromen 

rondom Illegal Wildlife 

Trafficking te stoppen en 

wat u als consument kunt 

doen.  1 op de 8 miljoen diersoorten wordt wereldwijd met uitsterven bedreigd 

volgens de VN. Een groot deel daarvan wordt moedwillig bejaagd en/of gesmokkeld.  

Olifantenpopulaties zijn met 75% teruggelopen, omdat zij op grote schaal worden 

bejaagd en veel leefgebied hebben verloren. De 8 bestaande soorten schubdieren 

zijn ernstig bedreigd in Afrika, India en Zuidoost Azië door intensieve bejaging. Tot 

5 miljoen vogels worden per jaar gesmokkeld. Door illegale handel worden vele 

vogelsoorten met uitsterven bedreigd. In haar presentatie legt zij de focus op de 

illegale handel in papegaaien en vraagt zij uw aandacht voor dit grote, wereldwijde 

probleem.  

 

De presentaties worden gevolgd door de prijsuitreiking van de loterij met ter 

afsluiting een drankje en een hapje. 

Daarna kunt u nog tot 18.00 uur op eigen gelegenheid door het park lopen en de 

vele bijzondere vogels en dieren in het park bewonderen. 

Vogelliefhebbers kunnen o.a. de volgende vogels zien in het park: dubbele 

neushoornvogel, Europese ooievaar, grijze kroonkraanvogel, helmkasuaris, 



Humboldt pinguïn, 

kolibrie, Lapland-

uil, Noordereiland 

kiwi, reuzentoekan, 

rode flamingo, roze 

pelikaan, Rüppells 

gier, 

secretarisvogel, 

Stellers zeearend, 

struisvogel, 

papegaaiachtige 

(o.a. rosékaketoes, 

zonparkieten, 

regenbooglori’s, 

diverse arasoorten 

en parkieten) en 

nog vele andere 

bijzondere vogelsoorten. 

Ga even helemaal Down Under in de Australische Lori Landing. Een grote kolonie 

lori’s leeft hier tussen de palmen, oranje rotsen en termietenheuvels. Ze zijn de hele 

dag op zoek naar voedsel en u mag ze cupjes nectar voeren! 

In de Oosterse tuin waant u zich even in China. Tussen de Oosterse beplanting en 

ornamenten ziet u Mantsjoerije kraanvogels, Mandarijneenden en een groep van 

vier rode panda’s. Vanaf de vlonders kunt u ze van heel dichtbij zien! 

Bekijk de sierlijke flamingo’s van héél dichtbij in het Cubaanse brakwatermoeras, 

die hier samenleven met roze lepelaars, steltkluten en rode en zwarte ibissen. 

In het Afrika gebied staat u oog in oog met Afrikaanse vogels, zoals kraanvogels en 

parelhoenders en een groep ringstaartmaki’s, kroonmaki’s en rode vari’s. Deze 

nieuwgierige halfaapjes komen graag een kijkje bij u nemen! 

Loop door de 

tropische jungle 

van de 

Filipijnenhal 

en kijk hoeveel 

verschillende 

losvliegende 

vogels u kunt 

tellen. Sommige 

zitten goed 

verstopt tussen 

het groen. U ziet 

hier soorten die 

alléén op de 

Filipijnen 

voorkomen.  



Vanuit de Filipijnse jungle stapt u zo werelds’ bekendste moeras, de Zuid 

Amerikaanse Pantanal, binnen. Compleet met beplanting, rotsformaties en 

vlonders. Er vliegen allerlei Zuid Amerikaanse vogels los rond en er is een verblijf 

met toekans en oranje rotshanen. Deze prachtig gekleurde vogels kun je maar in 

enkele Europese dierentuinen vinden. Ook kunt u het onderwaterleven van de 

Pantanal bekijken. Door de onderwaterinkijk zijn verschillende vissen te zien. 

Tuataki is de eerste kiwi die in Nederland uit het ei kroop. Kiwi’s zijn nachtdieren en 

slapen overdag en daarom is er dagelijks om 17.00 uur een kiwi praatje. De 

verzorger checkt dan de 

gezondheid van deze 

bijzondere loopvogel en 

kunt u al uw vragen 

stellen.  

 

De deelnamekosten voor 

deze geheel verzorgde 

dag inclusief ontvangst 

met koffie, thee, een zeer 

uitgebreide 

zondagsbrunch, alle 

genoemde activiteiten 

en ter afsluiting een 

borrel met hapjes zijn:  

 

Pakaraleden plus 1 

introducee: Euro 30,--

per persoon (all-in) 

 

De prijs voor niet-

Pakaraleden is Euro 40,- 

per persoon (all-in). 

 

U kunt zich tot 1 

oktober a.s. 

aanmelden via: 

info@pakara.nl  

of schriftelijk: Nijenheim 

32-39, 3704 AV  Zeist.  

 

 

 

 
Bond voor houders van Papegaaien, Kaketoes en Ara’s  - inschrijfnummer K.v.K. 40482028  

Bund fur Liebhaber von Papageien,Kakadus und Aras - Society of keepers of Parrots, Cockatoos 

and Macaws - Organisation d’eleveurs de Perroquets, Cacatoes et Aras  
 


