DE AALSCHOLVERS IN HET PARK
Als we willen weten waarom de Aalscholvers een
plekje in het Park hebben gekregen, moeten we
een stukje teruggaan in de geschiedenis van
Gouda. Deze burgemeester Van Bergen IJzendoorn kreeg een monument in het Houtmansplantsoen, waarop ook een aalscholver staat
afgebeeld. We weten niet precies waarom, maar
waarschijnlijk vond hij het een mooie vogel.
Destijds kwam de aalscholver veel voor in deze
streken en nu zien we hem ook steeds vaker in
het park. Het is een indrukwekkende zwarte
vogel zo tussen de 80 en 100 cm lang en kan
wel een spanwijdte bereiken van 1 meter 50.

beeld bestemd en zo kon de eerste aalscholver
uiteindelijk gerealiseerd worden.
Dat je niet zomaar een beeld in het park mag
plaatsen werd al snel duidelijk. Eerst moesten er
de nodige vergunningen aangevraagd worden bij
de gemeente, waar een behoorlijk bedrag voor
moest worden betaald. Omdat het park een
groen monument is was er ook een monumenten- en een bouwvergunning nodig. Er moesten
heel wat tekeningen en papieren overlegd worden. Ook voor het ‘lenen’ van de oorspronkelijke
aalscholver van het monument in het Houtmansplantsoen moest aardig wat geld aan de
gemeente worden betaald. Gelukkig kon het
beeld toch in het park geplaatst worden. Door
een financiële meevaller vanwege een onverwachte subsidie voor de viering van 100 jaar
Park kon er een tweede aalscholver bij geplaatst
worden. Nu staan ze daar heel mooi samen,
weerspiegeld in het water van de vijver. Intussen hebben ze samen huisvesting gegeven aan
kunstminnende waterkipjes die daar hun nest
hadden gebouwd.

Het idee om een beeld van de aalscholver in het
park te plaatsen ontstond tijdens de viering van
honderd jaar Nieuwe Park. Via de wijkkrant is
het idee kenbaar gemaakt en is men op zoek
gegaan naar gelden: door een anonieme gift van
duizend euro en door het idee van Marrianne
Waalwijk om kleine bronzen beeldjes van de
Aalscholver te maken, waarop men in kon tekenen. Een deel van het geld was voor het grote
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