
De aalscholvers                                                     Door Marijke van Ittersum 

 

            April 2018 
  

Iedere wijkbewoner weet waar ze staan: in de grote vijver aan de noordkant, je ziet ze als je op 

weg naar het station bent. Ze horen er helemaal bij.  

 

In 2009 ontstond het idee al bij het wijkteam 

om een herdenkingsteken voor de burge-

meester te plaatsen, die het park mogelijk 

gemaakt heeft. Op het herdenkingsmonument 

in het Houtmansplantsoen is een aalscholver 

afgebeeld die vroeger water spoot. Het me-

chanisme van de fontein is nu al jaren kapot, 

maar het beeld is nog altijd even mooi. 

Waarom dat nu een aalscholver is? Dat is niet 

bekend. Men speculeert dat burgemeester 

Van Bergen Ijzendoorn wellicht de aalscholver 

een mooie vogel gevonden zou hebben, maar 

zeker weten doen we het niet.  

 

Dat fraaie is echter ook objectief wel te on-

derschrijven. Een aalscholver is een grote wa-

tervogel tot wel een meter lang en zijn vleu-

gels hebben een spanwijdte tot anderhalve 

meter. Hij is helemaal zwart, op een opval-

lende witte wang na met een gele plek, daar 

waar de snavel van de bek begint. Een aal-

scholver kan uitstekend zwemmen, want hij 

heeft zwemvliezen tussen de voortenen en hij 

vangt vis door te duiken. Vaak zijn aalschol-

vers te zien als zij zitten op de lantaarnpalen 

langs de Nieuwe Gouwe, de vleugels wijd ge-

spreid.  

 

Dat doet de vogel niet voor niets; hij laat zo 

zijn veren drogen. Het drijfvermogen van een 

watervogel die door (diep) duiken in zijn 

voedsel moet voorzien (een volwassen vogel 

eet zeker een pond vis per dag!), is vanzelf-

sprekend niet al te hoog. Daarom moeten de 

doorweekte veren vaak drogen. Het is altijd 

weer een leuk gezicht een rijtje aalscholvers 

op de lantaarnpalen te zien zitten.  

 

Het zou dus een aalscholver worden. Liever 

nog twee! Maar een beeld plaatsen gaat niet 

vanzelf. Er kwamen om te beginnen allerlei 

vergunningen aan te pas. Het Van Bergen Ij-

zendoornpark is een groen monument, dus 

dat werd een monumentenvergunning en een 

bouwvergunning. Toen moest het beeld van 

het Houtmansplantsoen nog van de gemeente 

geleend worden tegen een behoorlijk bedrag. 

En toen pas konden de twee beelden gegoten 

worden. Een van de vogelbeelden is anoniem 

geschonken, de tweede is bekostigd door de 

verkoop van bronzen replica's aan wijkbewo-

ners. Het wijkteam paste het ontbrekende be-

drag bij vanuit een financiële meevaller (een 

onverwachte subsidie omdat het park 100 

jaar bestond).  

 

De zomer van 2010 was heel erg warm en 

daarom kon het brons niet gegoten worden. 

Het duurde daarom tot na de zomer, maar 

toen stonden ze allebei in het water en de 

wijkbewoners konden hun replica's in ont-

vangst nemen. De twee aalscholvers vormen 

een fraai plaatje en zo door de jaren heen ge-

ven ze ook nog heel regelmatig onderdak aan 

andere watervogels, die dankbaar daar hun 

nest bouwen. 

 

 
 

 

 

  

 


