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Naar de vinkenbanen van Solleveld doet de eerste 
auteur al jaren onderzoek. In 2016 kwam er een nieuwe 
impuls, toen de Werkgroep Ornithologisch Erfgoed van 
de Nederlandse Ornithologische Unie in het Nederlands 
Fotomuseum in Rotterdam foto’s uitzocht van Frans 
Kooijmans (1907-1997). Daarbij waren afbeeldingen van 
het landschap tussen Den Haag en Hoek van Holland 
tussen 1925 en 1950. Natuurpublicist Gerard Ouweneel 
stuurde aan bekenden van hem diverse afbeeldingen 
van vinkenbanen met de vraag waar die lagen, wie er 
vinkten en wanneer de foto was gemaakt. Dat leidde tot 
een uitvoerige digitale discussie.
Voor het onderstaande artikel wordt ook gebruik-
gemaakt van de vele journalistieke bijdragen over de 
vinkenbaan van Dirk Hoos (1881-1970) en de jaarversla-
gen van de Stichting Vogeltrekstation ‘Texel’ 1941-1955, 
gepubliceerd in Limosa. Het doel van dit artikel is het 
aloude beroep van vinker nog eens te belichten en de 
plaats van de inmiddels verdwenen vinkenbanen bij 
Loosduinen aan te wijzen. In het artikel wordt niet inge-
gaan op wat en hoeveel er werd gevangen en geringd. 
Het ging jaarlijks om tientallen soorten en duizenden 
vogels per baan, vooral Spreeuwen en Vinken.

Vinkenbaan Haagweg 155 te Monster  
(ca. 1930 – 1944) 

Deze vinkenbaan is vooral bekend geworden door de 
vele beschrijvingen van de vinker Dirk Hoos en door de 
journalisten die zijn vinkenbaan bezochten. De bekende 
foto staat ook hier weer afgebeeld (Fig. 1). Te zien zijn 
de houten vinkershut en de zogenaamde westdruip, 
waar twee netten klaarliggen om Vinken te slaan. Dirk 
Hoos met alpino en pijp kijkt naar de lucht in noordwes-
telijke richting. Naast de hut staat Frans Boer (1894-
1946) met netten in zijn hand. F.G.J. Boer was handelaar 

in wild en gevogelte, en financier van de vinkenbaan. 
De locatie Haagweg 155 ligt schuin tegenover de water-
toren van Monster. Dirk Hoos speelde een belangrijke 
rol op de latere vinkenbanen in Loosduinen en daarom 
wordt deze vinkenbaan hier ook besproken. De baan 
lag net in de gemeente Monster op een weiland in de 
richting Nieuw Halfweg. Het land was afgezand en we 
kijken tegen de hoger gelegen Haagweg aan. In tegen-
overgestelde richting kijkend (op een andere foto) zijn 
koeien en een boerderij te zien in de Westmadepolder.
De omgeving van deze vinkenbaan met uitgelegde 
vangnetten is vastgelegd op een fraaie tekening van 
Luuk Tinbergen. De baan van Dirk Hoos werd in de 
jaren dertig een ontmoetingsplaats van jonge Haagse 
biologen geïnteresseerd in het aloude vinken en in de 
vogeltrek. Dat waren Luuk Tinbergen, Frans Kooijmans, 
Jan Joost ter Pelkwijk, Karel Waldeck, Kees Hana en 
anderen. Als vinkers worden genoemd Jan Hunting 
en Gerrit Berg. Ook het echtpaar Hendrichs en Frans 
Boer waren vaak op de vinkenbaan die zij financieel 
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Figuur 1. De vinkenbaan in Monster. Naast de hut Frans G.J. Boer. 
Hij wordt in een reportage van Kees Hana ‘makker Frans’ en helper 
van Dirk Hoos genoemd. Foto: Kees Hana (Zee, strand en duin, 1938).
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steunden. Vooral het intensieve contact tussen de 
wetenschapper Luuk Tinbergen en de praktijkman Dirk 
Hoos was heel vriendschappelijk. Voor zijn gelovige 
vriend tekende Tinbergen eens een ‘vinkerswapen’ met 
het devies ‘sta et considera mirabilia Dei’ (sta stil en let 
op Gods wonderen, Job 37:14). Aan Dirk Hoos werd 
gevraagd de overgeleverde praktijk van het vinken vast 
te leggen. Sinds 1937 werden hier trekvogels geringd 
voor het Vogeltrekstation ‘Texel’ en daarna losgelaten. 
Door de gastvrijheid van ‘ome’ Dirk kwamen er liefheb-
bers en journalisten uit het hele land. De ‘vinkenbaan 
van Monster’ komt in diverse tijdschriften en boeken 
voor, zelfs tot 1950 toen de baan al lang niet meer 
bestond. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam de 
vinkenbaan in 1944 in een mijnenveld te liggen en werd 
er niet meer gevinkt. Dirk Hoos evacueerde toen naar 
Den Haag. Na de bevrijding bleek de vinkenbaan onder 
handen genomen door ‘schumertjes’ uit de omgeving 
en ging daarbij geheel verloren.

Het vinken in de praktijk 

Aan de hand van de overzichtstekening (Fig. 2) worden 
de verschillende netten hier toegelicht. Het is goed te 
zien dat ze alle vier vanuit de hut worden aangetrokken. 
Voor de netten moet op het weiland rondom voldoende 
ruimte zijn.

Druipnet 
De twee slagnetten zijn 10 à 12 meter lang en liggen 
naast de hut achter een laag dijkje van 1 meter bezet 
met dode takken. De naam ‘druip’ zou zo zijn genoemd, 
omdat deze netten in de drup onder de takken van 
‘het hout’ liggen. Overigens sprak de vinker niet over 
‘net’ maar van ‘want’, een term uit de (haring)visserij. 
Er werden stevige getaande katoenen netten gebruikt, 
zwaarder dan de huidige nylon netten. Het kromme 
einde van de houtdijk met wat hogere takken van 5 tot 
7 meter heet ‘de hel’. De bedoeling is dat de Vinken (en 
ook Sijsjes, Putters, Kepen en Barmsijsjes) aanvliegen 
op het dode hout en dan door lokvogels verleid 
worden in de luwte van de wind op de grond te gaan 
zitten. Juist in een open landschap is het hout van een 
druip aantrekkelijk voor bosvogels. De lokvogels zijn 
‘gehaamd’: ze dragen een ‘broekje’ van dun leer om het 
vogellijf met een kleine ring en een draad, die vastzit 
aan een grondpin of aan de wipstok (Fig. 3). Er wordt 
zaad gestrooid, er scharrelen ‘lopertjes’ en er is een 
‘proppentuin’ van elzenproppen om de vogels te lokken.

Aan een lange plank voor de buitendijk, het ‘heinsel’, 
hangen kooitjes met lokvogels. Deze vogels zijn 
‘gemuit’, dat wil zeggen dat hun voorjaarszang 
vertraagd is tot het najaar. Daartoe worden Vinken of 
Kneuen in een donkere kast gehouden. Deze zoge-
naamde ‘muitkast’ wordt met gordijnen vanaf april in 
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Figuur 2. Overzichtstekening vinkenbaan Monster van Luuk Tinbergen (Vogeltrek en vinkenbaan, 1939).
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twee weken langzaam donkerder gemaakt. Vanaf half 
augustus gaat de verduistering weer open en wanneer 
de trektijd in september begint, zingen de vogels als 
in het voorjaar. Ten slotte is er nog het ‘sijzenleven’. Het 
‘gehaamde’ vogeltje zit op een stokje dat de vinker laat 
bewegen. De Sijs vliegt dan op en dat ‘leven’ trekt aan-
dacht van wilde soortgenoten. Bij zingende Kneuen gaf 
het onrust als ze gingen ‘kiegen’, een soort agressieve 
baltsroep, waarvoor de wilde soortgenoten wegstoven. 
Houtdijk, hel en buitendijk vormen een aarden schans 
waarbinnen de slagnetten liggen (Fig. 4).

Wanneer een groep van vijf tot tien vogels op de grond 
zit, kan de vinker met het ‘trekhout’ de twee netten 
dichtslaan en heeft dan zijn ‘slag geslagen’. Al deze 
uitdrukkingen en archaïsche woorden laten zien hoe 
oud dit beroep is en hoe belangrijk het is dat Dirk Hoos 
de praktijk van het vinken heeft opgeschreven. 

De hut was uitneembaar en kon gemakkelijk worden 
verplaatst, de druip eenvoudig opnieuw gemaakt. 
Bij een uitbreidende stad als Den Haag waren de vinkers 
gedwongen telkens een nieuwe plek te zoeken voor 
hun semi-verplaatsbare installaties.

Spreeuwennet 
Op het uitgelegde spreeuwennet zijn twee ‘lopers’ en 
een vogel op de ‘wip’ aanwezig (Fig. 5). De Spreeuwen 
die in grote groepen en met grote snelheid aanvliegen, 
kunnen plotseling de lokvogels zien en invallen, waarbij 
het spreeuwenfluitje helpt. Een slag van 50 stuks is 
goed mogelijk. Koeien in de buurt kunnen de zaak 
verstoren, omdat Spreeuwen graag bij beesten zijn die 

Figuur 3. Gehaamde Sijs: vleugels en poten steken door het ‘broekje’. 
Tekening: Jan Joost ter Pelkwijk (Bird-Banding, 1941).

Figuur 4. Vinkershut met druip. De dode takken staan op de houtdijk en de hel. Aan het heinsel en aan korte palen hangen kooitjes. 
Tekening: Jan Joost ter Pelkwijk (Vogeltrek en vinkenbaan, 1939).

Figuur 5. Spreeuw op de ‘wip’ lokt soortgenoten. 
Tekening Luuk Tinbergen (Vogels onderweg, 1949).

kuiltjes trappen waar wormen en insecten zijn te vinden. 
De grote aantallen (Hoos ving eens 514 Spreeuwen op 
een dag) maakte de spreeuwenvangst commercieel 
interessant (Fig. 6).



november 2017 33

Figuur 6. Portret Dirk Hoos (Zee, strand en duin, 1938).

Spreeuwen werden trouwens nog tot 1970 clandestien 
door de tuinders in het Westland gevangen. De vogels 
werden geplukt, van de ingewanden ontdaan en het 
kopje afgesneden. Schoongespoeld in de sloot en 
daarna gedroogd, waren ze klaar om in de boter in een 
gietijzeren pan op het kacheltje uren te sudderen. Je 
kon ze daarna met botjes en al opeten. Eertijds lag er 
bij menige tuinderij een vinkenbaan, maar ook zonder 
baan werden er Spreeuwen in een kooi gevangen.

Vluchtdeur 
Dit lange enkele net van wel 20 meter werd alleen met 
sterke lage wind uitgelegd, wanneer de Spreeuwen vlak 
boven de grond trekken. Lokkers waren niet nodig en 
het net sloeg met de wind mee. Als de vinker op het 
juiste moment trok, konden er 50 stuks of meer worden 
gevangen (Fig. 7). De combinatie goede trek en juiste 
wind kwam niet altijd voor. Met dit net werden ook 
Leeuweriken, Koperwieken en Kramsvogels gevangen. 
Deze netten waren wat lichter met grotere mazen.

Open net 
Ten slotte staat op de overzichtstekening het open 
net voor Kneutjes en Putters. Het is even groot als 
het spreeuwennet. Het herik- en distelzaad moet de 
vogeltjes verleiden neer te strijken. Met een Sijs kan de 
vinker ‘wipleven’ geven om dit te stimuleren. Dit net is 
bedoeld voor groepen vogels.
Het is ongelofelijk bij Dirk Hoos over de details van het 
vinken te lezen en de jarenlange ervaring die daarin door-
klinkt. De hierboven beschreven praktijk van het vinken 
is slechts een samenvatting uit de uitvoerige artikelen 
van hem. Ook de gedetailleerde kennis van typen, zoals 
van Vinken met een verschillende herkomst en trektijd, is 
verbazingwekkend. Van het vogelvangen voor de handel 
in kooivogels en de consumptie stapte Dirk Hoos in de 
jaren dertig over op hulp bij het ringonderzoek.

Vogeltrek over Nederland 

Voordat de vinkenbanen op Solleveld in de vroegere 
gemeente Loosduinen worden besproken, wordt eerst 
uitgelegd waarom juist de binnenduinen zo’n goede 
plek voor vinkenbanen bieden. De trekvogels uit 
Fenno-Scandinavië volgen een route van noordoost 
naar zuidwest. Bij de zee gekomen buigen ze mee met 
de kust, omdat het grote wateroppervlak niet veilig lijkt. 
De vogels vliegen in een richting die het meest aansluit 
bij de oorspronkelijke trekrichting. Het vliegen langs de 
kust wordt ‘gestuwde trek’ genoemd. Vogeltellers kunnen 
deze trek het beste bekijken op hoge duintoppen, zoals 
De Vulkaan in Den Haag en de Bloedberg in Monster.
Bij de vinkers van vroeger was de versmalling van de 
trekstroom ten zuiden van Den Haag bekend. Achter de 
kustduinen vliegen veel trekvogels met onder zich de 
landgoederen, lanen, bossen en af en toe een weiland. 
Dit groene landschap heeft duidelijk hun voorkeur. 
Op de binnenduinen tussen Alkmaar en Monster lagen 
dan ook in het verleden vele tientallen vinkenbanen, 
vaak in de buurt van een buitenplaats. Ze waren goed 
bereikbaar, beter dan de banen dichter bij zee.

Plaats van de vinkenbanen 
Dirk Hoos beschrijft in zijn uitvoerige geschriften over 
de vinkenbaan, hoe in de Dekkersduinen, de binnen-
duinen tussen de Beeklaan en Loosduinen, de beste 
plek ‘met een prachtige trekkoers’ werd gezocht, en 
waar dus opvallend meer trekvogels overkwamen. Met 
een ‘vlammetje’, een vangnet van klein formaat, en wat 
lokvogels, werd het duinterrein afgelopen en een goede 
plek voor de aanleg van een vinkenbaan gezocht. Dat 
blijkt vaak een vlak stuk weiland of heide achter een bos 
te zijn, waar de vogels plots naar beneden vliegen om 
dicht bij de grond hun weg te vervolgen. Ook achter het 
bosrijke Bloemendaal en op Solleveld is de plaats van 
de vinkenbaan zo bepaald (Fig. 8).

Figuur 7. Gevangen Spreeuw. Tekening: Jan Joost ter Pelkwijk 
(Vogeltrek en vinkenbaan, 1939).
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Vinkenbaan landgoed Ockenburgh  
(ca. 1876 - 1916) 

Ten tijde van Jacob Westerbaen, de bouwer van het 
landhuis Ockenburgh, lag er al een vinkenbaan aan de 
noordkant op de plaats van de huidige begraafplaats 
Westduin. In het zeer lange gedicht Ockenburgh (1654) 
schrijft Westerbaen onder andere: De vincken syn int 
land, dit dient oock waer genoomen. Sy syn van goede 
prys, die sonder paspoort koomen. En ook: Hier komt het 
op de wip en op het fluytjen aen. Tenslotte: Dus krygen wy 
ons wil van wild-braed in de clingen (binnenduinen).
Op de topografische kaart van 1876 verschijnt voor 
het eerst bij Ockenburgh een vinkenbaan met twee 
druipen. De plaats is nog steeds aan te wijzen op de 
hoek van de smalle heidestrook achter Ockenburgh op 
weg naar Solleveld en het vrij grote heideveld naast 
het Kijkduinpark. Op de topografische kaart van 1892 
ziet de vinkenbaan er anders uit en meet dan ongeveer 

20 bij 30 meter. Deze vinkenbaan lag toentertijd op 
het gebied van Ockenburgh (Fig. 9). Jachtopziener 
Piet Moeskops was hier tevens vinker. Zijn zoon met 
dezelfde naam hielp hem vaak. Moeskops junior werd 
vijfmaal wereldkampioen wielrennen op de sprint. Met 
de verkoop van Ockenburgh in 1916 stopte het vinken 
vermoedelijk. Tegenwoordig is het een eikenbosje. 

Figuur 9. Details topografische kaart 1876 en 1892.

Figuur 8. Ligging van de vijf besproken vinkenbanen in beheergebied Solleveld (achtergrondkaart: GoogleMaps).



november 2017 35

Rond 1900 werd achter Ockenrode een dennenbos 
aangelegd en op de topografische kaart van 1934 
staat het woord ‘vinkenbaan’ opeens midden in dit bos 
vermeld. Alleen dit woord stond in het bos, de baan 
bestond al niet meer! Net 40 jaar oud werd dit bos 
door de Duitse bezetters gekapt om de stammetjes als 
‘Rommelasperges’ te gebruiken. Die werden schuin in 
de grond geplaatst om geallieerde luchtlandingen te 
voorkomen.

Vinkenbaan ‘Ringstation Ockenburgh’ 
achter boerderij Solleveld (1940-1949) 

In 1940 begon Frans G.J. Boer een vinkenbaan op een 
weiland achter de verlaten boerderij Solleveld. Aan-
vankelijk was er alleen een westdruip, in 1946 werd de 
vinkenbaan uitgebreid met een oostdruip. Het vinken 
op deze plaats was mogelijk door de toestemming van 
de eigenaar ir. Th.F. Thurkow en met medewerking van 
de pachter van de jacht M.G. Wagenaar Hummelinck, 
toen eigenaar van het landgoed Ockenrode. Boer was 
vermoedelijk de financier, Jan Hunting zijn vinker. 
De organisatie van het vogelringen was in handen 
van M.J. Tekke. Ook K. Waldeck, zijn zoon P. Waldeck 
en P. Bouman waren bij deze baan betrokken. Het is 
verwarrend dat de vinkenbaan ‘Ringstation Ockenburgh’ 
werd genoemd. Ook verwarrend in sommige verslagen 
is de aanduiding ‘in Monster’.
De schade ontstaan bij de oorlogshandelingen in de 
meidagen van 1940 werd snel hersteld en gedurende 
de hele oorlog werd hier gevinkt. Het grote bord aan de 
hut met ‘Rijksvogelringstation Ockenburgh’ lijkt hierbij 
een rol te hebben gespeeld, want de Duitse bezetter, 
gevoelig voor ‘Rijks’ of ‘Reichs’, stond dat kennelijk toe. 

De vinkenbaan en directe omgeving werd zelfs uitge-
rasterd toen in 1944 een mijnenveld werd aangelegd. 
Er kwamen twee smalle corridors om bij de vinkenbaan 
te kunnen komen. Eind 1944 werd het terrein verboden 
in verband met de lancering van V2-raketten vanaf het 
naastgelegen Bloemendaal. In maart 1945 bleek slechts 
één ruit in de vinkershut gebroken.

Het is mogelijk dat Frans Boer goede contacten had met 
de Duitsers. Na de oorlog is hij namelijk geliquideerd. 
Hij zou in 1942 een groep Engelandvaarders naar de 
vinkenbaan hebben gelokt, waar ze door de Duitsers 
gevangen werden genomen. Hiervoor werd later geen 
bewijs gevonden. Op Sinterklaasavond 1946 werd bij de 
familie Boer in Den Haag een pakket bezorgd. Toen het 
touwtje werd losgemaakt, drukte de hefboom van een 
handgranaat het deksel open en explodeerde. Een fles 
benzine zorgde voor brand. Frans Boer en zijn vrouw 
Greetje kwamen om het leven, evenals de 17-jarige 
dienstbode Jacoba Visser. Deze duistere affaire werd 
onlangs nog eens naverteld in de roman van Marjolijn 
van Heemstra En we noemen hem (2017), waarin zelfs 
‘buitenman’ Dirk Hoos als vinker ter sprake komt. 
Het ging om oud-verzetsmensen, die eigenmachtig 
vergeldingsacties tegen ‘foute’ maar niet berechte 
Nederlanders uitvoerden. Na dit incident viel een deel 
van de financiering van de vinkenbaan weg.
Van deze vinkenbaan is een slechte foto van Frans 
Wegman bekend (Fig. 10). Bij de aanleg van de oost-
druip in 1946 werd ook de hut uitgebreid. Oostdruipen 
hebben het nadeel dat de vinker tegen de zon in kijkt, 
waardoor vogels moeilijk herkenbaar zijn. Het lukte Jan 
Hunting vier complete netten te breien. In de jaren 1946 
en 1947 werd subsidie ontvangen van de Maatschappij 
‘Diligentia’ in Den Haag en de Algemene Vereniging 
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Figuur 10. Ringstation Ockenburgh achter Solleveld. Aan de hut hangt het bord ‘Rijksvogelringstation Ockenburgh’. 
Foto: Frans Wegman (In weer en wind, 1948).
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voor Natuurbescherming voor ’s-Gravenhage en omstre-
ken (AVN). In 1947 nam Marius Tekke de leiding over met 
P. Reinerie als vinker. Op een andere foto uit 1948 maakt 
de westdruip een wat slordige indruk, zeker vergeleken 
met de oude vinkenbaan van Dirk Hoos in Monster. 
De vinkenbaan schijnt tot 1949 actief te zijn geweest. 
De beëindiging had mogelijk een financiële achter-
grond, want de lonen konden niet meer worden 
betaald. De vinkenbaan verviel vervolgens langzaam. 
Het hout werd net als van de boerderij Solleveld door 
kampeerders opgestookt. De nog bestaande lage wal-
letjes van de west- en oostdruip zijn in 2004 door Dunea 
gespaard bij de aanleg van de nieuwe infiltratievijvers. 
Op de AHN-hoogtekaart zijn ze goed te herkennen.

Vinkenbaan Loosduinen 1 (1945-1954) 

Het Vogeltrekstation ‘Texel’ stichtte in 1945 en 1947 
twee vinkenbanen op het toenmalige terrein van 
Ockenburgh. Om verwarring met de naam van de vin-
kenbaan op Solleveld te voorkomen, noemen we deze 
twee vinkenbanen Loosduinen 1 en Loosduinen 2. In de 
jaarverslagen wordt ook gesproken van ‘beide banen bij 
Loosduinen’. Voor de aanleg gaf de gemeente Den Haag 
als eigenaar van het terrein toestemming. Dat werd 
geregeld via de Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuis-
vesting, waar Frans Kooijmans als tekenaar/fotograaf 
werkte. Wellicht speelde hij een bemiddelende rol.

Reeds in de herfst van 1945 was de vinkenbaan met hut 
en westdruip gereed, gelegen op een heideveld slechts 
70 meter schuin tegenover de voormalige vinkenbaan 
van Moeskops (Fig. 11). Bekende onderzoekers als Wim 
van Dobben, Herman Klomp en Luuk Tinbergen kwa-
men er op bezoek. De houtdijk, hel en buitendijk waren 
opgebouwd uit plaggen die ernaast waren gestoken. 
Op de houtdijk en hel werden dode takken gezet, want 
dan kon je de vogels goed zien zitten. We herkennen 
in deze aanleg de hand van Dirk Hoos. In 1946 werd de 

oostdruip gemaakt. ‘Al deze veranderingen gaven onze 
baan het uiterlijk van de ouderwetse Hollandse vinken-
banen’, staat in Limosa 1949 (Fig. 12). 

De financiering kwam vermoedelijk van de eerderge-
noemde A.J.A.M. Hendrichs. Hij en Dirk Hoos hielpen in 
de oorlog geallieerde piloten te ontsnappen. Was dat de 
oorzaak om in 1945 met de vinkenbaan van Solleveld 
te breken, waar Boer toen immers werkte? Hendrichs 
was handelaar in brandblussers en bestuurslid van de 
Stichting Vogeltrekstation ‘Texel’. In 1949 nam hij de 
baan in eigen beheer met Gerrit Berg als vinker. Dirk 
Hoos, die 14 seizoenen in dienst was geweest van het 
Vogeltrekstation ‘Texel’, werd bedankt voor zijn diensten 
en kon in 1950 hier niet verder. Hij ontving inmiddels als 
bijna 70-jarige wel AOW. 
Op luchtfoto’s is te zien dat vlak naast deze vinkenbaan 
in grote cirkels lange visnetten (de vleet) uit Scheve-
ningen lagen te drogen en geboet werden. Dat lijkt ons 
niet zo’n goede combinatie met de vinkenbaan. Door de 
aanleg van de camping Ockenburgh werd de vinken-
baan in 1954 beëindigd. 

Vinkenbaan Loosduinen 2 (1947-1954) 

Als uitbreiding van het ringstation Loosduinen 1 werd 
in 1947 dichter bij de zeereep Loosduinen 2 aangelegd. 
Ook deze baan lag er met toestemming van de gemeente 
Den Haag. De vinkenbaan had geen zandwallen met 
dood hout, maar hoge (wilgen)tenen matten rond 
de westdruip. In 1947 werd de nieuwe baan ‘enige 
honderden meters verder zeewaarts aangelegd en het 
volgende jaar nog iets verplaatst en nog uitgebreid’.  
De uiteindelijk plaats was 600 meter van Loosduinen 1. 
Er is geen indicatie voor de oorspronkelijke plek uit 
1947 van Loosduinen 2. Kennelijk lag de nieuwe 
vinkenbaan op een sterke trekbaan. Belangrijk was de 

Figuur 12. Uitbreiding Loosduinen 1 met oostdruip. 
Tekening: Luuk Tinbergen (Vogeltrekstation ‘Texel’, jaarverslag 1946).

Figuur 11. Vinkenbaan Loosduinen 1 met Dirk Hoos en westdruip. 
Foto: Frans Kooijmans, oktober 1945.
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spreeuwen vangst, waarmee verplaatsingsproeven met 
een vliegtuig werden gedaan (Fig. 13). Dat onderzoek 
werd gedaan door Ab Perdeck, sinds 1949 leider 
Vogeltrekstation ‘Texel’. Gerrit Berg (1893-1958) was 
hier de belangrijkste vinker. Hij was dat al heel lang, 
aanvankelijk clandestien. In Het Vrije Volk van november 
1956 wordt ‘Gerrit-met-de-kooitjes’ de laatste vinker van 
Nederland genoemd, die zich vroeger een gebraden 
Vink goed liet smaken (Fig. 14). Ook Dirk Hoos hielp hier.
Deze vinkenbaan moest in 1954 door de aanleg van de 
camping Ockenburgh eveneens verdwijnen. Met toe-
stemming van de Duinwaterleiding van ’s-Gravenhage 
(DWL), een voorganger van Dunea, werd een nieuw 
terrein in het Sparregat in 1955 in gebruik genomen 
voor het ‘Ringstation Meijendel’. De eerder genoemde 
A.J.A.M. Hendrichs financierde de vergroting van de 
vinkershut.

In 1947 tot 1949 waren op Solleveld en achter landgoed 
Ockenburgh dus drie vinkenbanen actief tijdens de 
herfst- en voorjaarstrek. Wat aantallen vogels betreft 
was dat geen probleem, maar financieel wel. Er is zeker 
veel vrijwilligerswerk verricht. Het is goed mogelijk, dat 
de drie aparte banen ook een gevolg waren van onder-
linge rivaliteit, en wellicht zelfs van politieke wrijvingen. 
Daarover staat echter niets op schrift.

Vinkenbaan vogelringstation ‘Dirk Hoos’ 
(1969-1995)

Voordat de vinkenbaan van Gerrit Engelen in 1969 
op het grondgebied van de duinwaterleiding werd 
aangelegd, had Engelen al dertig jaar ervaring elders 
in Den Haag opgedaan. Over de beginjaren is weinig 
bekend, maar tussen 1946 en 1956 had deze tuinman 
van begraafplaats Oud Eik en Duinen na elkaar daar 
drie vinkenbanen. Ze lagen aan de kant van de Bosbes-
straat, waar de begraafplaats werd uitgebreid. Telkens 
verhuisde de vinkenbaan. Engelen ving er ook Kok-
meeuwen en Stormmeeuwen. Tussen 1957 en 1959 (en 
mogelijk wat langer) werkte Engelen voor de Gemeen-
telijke Dienst School- en Kindertuinen in het Zuiderpark 
en bouwde een instructie-vinkenbaan. De Haagse 
schoolkinderen kregen hier een unieke ‘buitenles’ in het 
vangen van trekvogels voor het ringonderzoek.
In 1960 werd een nieuwe vinkenbaan gebouwd in de 
Segbroekpolder, die enigszins verwarrend ‘Eik en Duinen’ 
werd genoemd. Naast de hut stond een gemetselde 

De vinkenbanen bij  Loosduinen als verdwenen landschapselementen

Figuur 13. Vinkenbaan Loosduinen 2 met spreeuwennet. Rechts de kogelvanger van een voormalige schietbaan. Op de voorgrond Gerrit Berg 
(met hoed) en Ab Perdeck. Foto: Frans Kooijmans, 1951. 

Figuur 14. Gerrit Berg met lokfluitje en verzamelkooi vol Spreeuwen. 
Foto: Frans Kooijmans, 1951.
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schoorsteen. Gerrit Engelen kreeg advies van Dirk Hoos 
en ving trekvogels voor het ringonderzoek. Het echt-
paar Engelen had veel last van vernielingen vanuit de 
camping. De wallen van de baan werden ingetrapt en 
de netten gestolen. De vinkenbaan verdween in 1968 
onder de ‘Puinduinen’. Als vrijwilliger werkte hier en 
op de volgende baan Wijnand Bleumink, docent bij de 
School- en Kindertuinen in het Zuiderpark.

In 1969 werd een vrij grote vinkenbaan op het duin-
terrein van de waterleiding aangelegd, vernoemd naar 
Dirk Hoos. De baan lag slechts 170 meter van de vinken-
baan Loosduinen 2, die al in 1954 was ontmanteld. De 
gedreven Engelen en zijn vrouw, met hulp van kinderen 
en kleinkinderen, hebben hier nog ruim 25 jaar tot 
omstreeks 1995 gevinkt (Fig. 15). Anders dan Dirk Hoos 
timmerde Gerrit Engelen niet zo aan de weg en ontving 
zelden journalisten. Wel maakten zijn dochter C. van 
Dijk-Engelen en schoonzoon C.H.J. van Dijk in 2009 een 
overzicht met foto’s dat bewaard wordt in het Loosduins 
Museum. Op de vele bijeenkomsten van vogelringers 
was ‘de oude Engelen’ zeer goed bekend.

Samenvatting

Vinkenbanen zijn er nog steeds in Nederland. Ze werken 
niet meer voor de consumptie of het houden van kooi-
vogels, maar voor het ringonderzoek van trek vogels. 
In het beheergebied Solleveld van Dunea liggen geen 
vinkenbanen meer. In dit artikel worden de banen uit 
eind negentiende en twintigste eeuw bij Loosduinen 
zo goed mogelijk gedocumenteerd. Ze hebben geen 
duidelijke sporen in het duinlandschap achtergelaten, 
maar zijn wel op lucht- en ruimtefoto’s te herkennen. 

Herman van der Meer en Frans Beekman
Contactpersoon: frans.beekman@planet.nl

Figuur 15. Vogelringstation ‘Dirk Hoos’ vlakbij de kunstmatige 
binnenduinse versterking van de smalle zeereep. Foto van onbekende 
fotograaf, ca. 1995.
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