
6.07 Vinkenbaanhuisje, Aerdenhout,  
gemeente Bloemendaal, Noord-Holland 

 

Ter plaatse 
Bouwjaar niet precies bekend (19 eeuw?). 

Dit wachthuisje bood beschutting tegen slecht weer en stond in de 
Zandvoortse duinen op het terrein van de Amsterdamse waterleiding. 

Het Renbaanveld, tussen Heemstede en Zandvoort. 
 

In het museum 
Sinds 1932 

Financiering (schenking) R. de Favauge te Aerdenhout. 
Het huisje is geheel van hout en is geplaatst op een voet van oude 
Rijnsteen. 
Aanvankelijk stond het in het Museum schuin achter boerderij 1.4 
Vierhouten in later tijd (tussen 19801993) is het verplaatst. Nu staat 
het aan de rand van de grote weide en ziet uit op het Noord-

Noordoosten. Hierdoor komt de presentatie met vogelgeluiden veel 
beter tot zijn recht. 

 
Achtergrondinformatie 

Vinkenbanen, voor het vangen van meestal zangvogeltjes, ook wel 
vinkenslaan of vinkentrekken genoemd, vond men vooral in West 
Nederland aan de kust. 
Hier vooral was de trekdichtheid groot. De vogels gebruiken de kustlijn 
als oriëntatie. 

In de 18e eeuw was bij elk buitenhuis wel een vinkenhuisje. Hierin 
bevonden zich kijkgaten. Soms waren de gebouwtjes smaakvol 
ingericht. 
Vroeger stond het vinkenslaan in hoog aanzien bij alle bevolkingslagen. 
Vanaf ca. 1850 verminderde de populariteit. De vogels, meest 
vinkachtigen, werden voornamelijk gevangen voor de consumptie, doch 



ook voor het houden in kooien (de zang). Ook werden vogels in leven 
gelaten om als lokvogel te dienen. 

In de hut staan o.a. een aantal kleine kooitjes. 
Vogelvangen op deze manier gebeurd nog steeds voor het ringen van 
trekvogels. Zij worden gevangen, van een ring voorzien met 
kenmerken, gewogen en gemeten en dan weer vrij gelaten. Dank zij dit 
werk is tegenwoordig heel veel bekend over de trekroutes van de 
vogels doordat gevangen of gevonden vogels aan de hand van de 
ringkenmerken kunnen worden herkend en de herkomst en dus route 
wordt vastgelegd. 

 
Beschrijving vogelvangst 

De meeste vogels werden gevangen op het druipnet in de 
beschutting van een walletje. Dit net bestond uit 2 deuren (vleugels) 
opgevouwen naast de baan. Door een ruk aan de treklijn werden de 
deuren omhooggetrokken en samengeklapt. Overvliegende vogels 
werden gelokt door (elzen)proppentuintjes en lokvogels die gemuit 
waren: d.w.z. in het donker gehouden, zodat ze pas in het najaar 
gingen zingen. Eén vogeltje zat op de wip, vastgemaakt aan een 
beweegbaar stokje, waardoor de vogel telkens opvloog en weer 
neerstreek. De vogelaar in de hut zat op zijn trekbank (= vinkentouw) 

om zijn slag op het juiste moment te slaan. De vogeltjes vlogen erin. 
In de hut waren 2 notitieborden waarop jaarlijkse aantekening van het 
totale aantal gevangen vogels. Dat konden er, zoals blijkt uit een 
opgave van 1792, wel 7.000 zijn !! Ook werden de grootste slag en de 
hoogste dag genoteerd. De grootste opbrengst was meestal in oktober. 
Vòòr 1970 bevond zich in de expositieruimte in de Zaanse Buurt een 
maquette van een vinkenbaan, die samen met andere modellen, bij de 
brand in 1970 verloren is gegaan (zie 2.10 Zaanse overtuin). 

 
De Vogelwet van 1912 verbood het vangen van vogels voor 

consumptieve doeleinden. Het vangen van kooivogels was dus nog wel 
toegestaan! Sindsdien zijn er ter vervanging van de vogelwet van 1912 
nieuwe wetten gekomen, waardoor alle in het wild levende soorten 
bescherming genieten (behoudens een aantal uitzonderingen). 
Het is verboden beschermde vogels te doden te vangen, of pogingen 
daartoe te doen of dit door giften of beloften aan te moedigen of te 
belonen. 
Het zoeken en rapen van eieren en uithalen van nesten is eveneens 
verboden. 
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Andere teksten webstie NOM 

Een lekker zangvogeltje gaat er altijd in 



Tot begin 20ste eeuw is het vangen en oppeuzelen van kleine 
vogeltjes een echt volksvermaak. Lijsters, vinken en sijsjes, ze moeten 

er allemaal aan geloven. Al in de 15e eeuw hou- den rijke Hollanders er 
een vinkenbaan op na. Omdat de vogels in de herfst naar het 
zuidwesten trekken, staan vinkershutten altijd met de opening naar het 
noordoosten. Zo kunnen de vinkers hun prooien al van verre zien 
aankomen. De vogels worden gelokt met soortgenoten die aan een 
plankje zijn vastgemaakt en met uitgestrooide elzenproppen. Zijn de 
vogels geland, dan klapt een groot net dicht en zitten ze gevangen. De 
vangst wordt in de hut bijgehouden. Soms wel tienduizend vogels in 
een seizoen! In 1912 maakt de Vogelwet een eind aan het deze 
bedenkelijke hobby. 

Hier geplaatst in 1932. 
 
In de achttiende eeuw had bijna elk buitenhuis in het westen van het 

land een vinkenhuisje. Door middel van de vinkenbaan werden 
zangvogels gevangen voor consumptie. Vanuit het vinkershuisje had 
men goed uitzicht op het terrein. Lokvogels en elzeproppen lokten de 
overvliegende vogels naar beneden. Zodra de vogels landden, gaf de 
vinker een ruk aan een touw, zodat een net over de vogels dichtklapte. 
Het vangen van vinken gebeurde tot in de twintigste eeuw. Op grote 

borden werd bijgehouden hoe groot de vangst was en wie de grootste 
slag geslagen had. De Vogelwet van 1912 maakte een einde aan het op 
deze manier ombrengen van vogels. Het huisje is in 1932 naar het 
Openluchtmuseum overgeplaatst. 

  

 


