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Van de voorzitter 
 
Helaas moet ik dit bericht beginnen met slecht nieuws. Per 31 maart 
kunnen wij niet langer ons mooie gebouw aan de Noorderdwarsvaart 
huren. 
 
Een jaar lang zijn wij als bestuur bezig geweest om tot een oplossing te 
komen, Ben Riedstra heeft hierin het voortouw genomen samen met 
leden van de duivenclub en de motorclub die de ruimtes naast ons 
huren. Het gebouw is in 2007 voor ons gebouwd en beheert door een 
woningbouw vereniging. Wegens een wetswijziging moest de 
woningbouwvereniging het een aantal jaren terug verkopen. Nadat het 
bij twee pensioenfonds investeerders was ondergebracht werd het drie 
jaar geleden verkocht als onderdeel van een grote portefeuille van 
gebouwen aan de familie Kooistra uit Dokkum/Leeuwarden. Omdat ons 
contract van 15 jaar vorig jaar september afliep, moest er een nieuw 
termijn bedrag worden vastgesteld. Deze nieuwe eigenaar wilde de huur 
met 1000% verhogen, oftewel tien keer het gebruikelijke bedrag. U leest 
het goed, tien keer het huidige bedrag. Voor ons was meteen duidelijk 
dat niet te betalen viel. Vervolgens stelde hij voor dat wij als 
verenigingen het gebouw zouden overkopen voor een totaalbedrag van 
150.000 euro. Hier zijn we maanden mee aan de slag geweest. Er waren 
leden die de club wilden helpen, maar de vraag was tegen welke prijs wij 
dit zelf konden en wilden doen. Nadat de duivenclub afhaakte hebben 
we nog geprobeerd het gebouw samen met de motorclub te kopen. 
Helaas viel er niets van de prijs af te halen waarna wij gezamenlijk 
moesten concluderen dat het doek zou gaan vallen. Het gebouw voor 
dat bedrag kopen zou betekenen dat we het bijna wekelijks zouden 
moeten verhuren. Met een hobby die vergrijst en een bestuur dat het 
ook als een hobby ziet, is dit simpelweg niet te doen. 
 
Ondertussen gingen er soms de meest wilde verhalen door Drachten, 
waar die vandaan kwamen was ons niet altijd duidelijk. We zijn in alle 
stilte aan de slag gegaan, vorige week bleek definitief dat het niet zou 
gaan lukken.  
 
U zult nu vast denken, wat nu? Dat is een goede vraag. 



 
 

Lange tijd hebben we niet gedacht aan een “plan B” omdat we 
vastberaden waren ons huidige gebouw te behouden. Toch zijn we sinds 
een week verder aan het kijken en hebben we mogelijk al een hele 
mooie en goede optie gevonden. Hoe dit gaat uitpakken zullen we de 
komende weken gaan bekijken. Normaliter zou het volgende clubblad 
pas in september/oktober uitkomen. Zodra we duidelijkheid hebben 
zullen we in ieder geval nog voor de zomer met een extra editie komen 
waarin we u hopelijk kunnen vertellen waar we het nieuwe seizoen 
zitten. 

De mensen maken de vereniging, niet het gebouw. Wat dat betreft zit 
het wel goed met onze mooie club. 

Vrijdag 24 maart houden we nog een laatste avond in het huidige 
gebouw. We zullen de ledenvergadering houden en een aantal rondjes 
bingo spelen (3). 

Ik hoop u dan allen te treffen zodat we nog een laatste borrel op ons 
oude stekkie kunnen doen. 

 

Namens het bestuur, 

Erwin Kampen 

 



 
 

Agenda 2022/2023 
 
Vrijdag 24 maart ledenvergadering 
Aanvang 19:30 gevolgd door een kleine paasbingo om 20:00 

 

Bestuursmededelingen 
 
Ringenbestellingen 
De procedure van ringen bestellen is veranderd, u moet nu uw ringen 
zelf digitaal bestellen. Op de website van de NBvV is alle informatie te 
vinden, inclusief een handig filmpje waarin alles uitgelegd wordt. Er zijn 
niet langer lange termijnen, u kunt nu op ieder moment van het jaar 
ringen bestellen. Heeft u hulp nodig? Wij zijn er voor u, spreek dan even 
een bestuurslid aan op een van de contactmomenten of mail naar Erwin 
Kampen of Erik Hulsman 

Clubblad digitaal? 
In deze digitale tijd zijn er misschien ook leden die het clubblad voortaan 
wel digitaal zouden willen ontvangen. Mocht u tot die categorie behoren, 
zou u dit dan willen mailen of kunnen doorgeven aan onze voorzitter 
Erwin Kampen? Met het name het verzenden van de clubbladen naar 
gebieden buiten Drachten kost de vereniging een aardig bedrag, dat geld 
zouden we graag willen proberen te besparen in deze dure tijden. Van 
een vijftien leden hebben we dit inmiddels ontvangen, waar voor dank! 
 
Ben ik bedrijfsmatig bezig met mijn hobby? 
(Onderstaande tekst is overgenomen uit de laatste nieuwsbrief van de NBvV !!) 

Deze vraag plaagt vele liefhebbers na alle onrust die via Facebook de 
afgelopen weken verspreid is en voor heel veel onrust en verwarring 
zorgt. Het weerhoudt zelfs een groot aantal mensen om frank en vrij hun 
hobby uit te oefenen. 
 
Wet dieren: 
De wet ingegaan op 1 januari 2013, ooit opgesteld om het dierenwelzijn 
te bevorderen, is helder geschreven en heeft de eerste acht jaar voor 
weinig beroering gezorgd in de hobbywereld. In de wet, toegespitst op 
de commerciële sector, worden regels opgesteld voor het welzijn van het 
dier en ter voorkoming van verspreiding van dierziektes. 



 
 

Voor de meeste leden van de NBvV op zich niet zo spannend, want ze 
zijn niet bedrijfsmatig bezig en het gros van onze leden zorgt prima voor 
zijn dieren, want men wil genieten van verenpracht en vogelgezang. En 
we weten dat we ook dan pas beloond worden met nageslacht, de grote 
uitdaging voor vele vogelhouders. Wie zich niet aan deze regels houdt, 
zijn we liever kwijt dan rijk! 
 
Zie voor meer informatie over dit onderwerp: 
https://www.nbvv.nl/ben-ik-bedrijfsmatig/ 
 

Agenda ledenvergadering 24 maart 2023 
 

1) Opening 
2) Mededelingen 

- Toekomst eigen gebouw toelichting 
3) Ingekomen stukken 
4) Jaarverslag penningmeester 
5) Verslag kascommissie + nieuwe  
6) Bestuursverkiezing 

   Aftredend : Voorzitter Erwin Kampen (herkiesbaar) 
                    Algemeen bestuurslid Meint de Haan (herkiesbaar) 

7) Verslag stichting “Eigen Gebouw” 
- Verslag penningmeester stichting 
- Verslag kascommissie 

    10) Rondvraag 
    11) Sluiting 

 

 

Schema bestuurswisselingen 
Voorzitter Erwin Kampen 2023 
Penningmeester Marcel Moleman 2025 
Secretaris Erik Hulsman 2025 
2e penningmeester Bram Lamsma 2024 
2e secteraris Ben Riedstra 2025 
PR en communicatie Bertha Hut 2025 
Algemeen bestuurslid M. de Haan 2023 

https://www.nbvv.nl/ben-ik-bedrijfsmatig/


 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
Aannemersbedrijf De Wal 
Noorderdwarsvaart 109 
9201 KH Drachten 
Tel. 0512-513944 
Mob. 0653692571 
Fax. 0512-540660 
 
Email : 
info@aannemersbedrijfdewal.nl 
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Maken vogels muziek? 
 
In de lente en zomer wekt het prachtige gezang van een merel of een 
nachtegaal je soms in alle vroegte. Later hoor je steeds meer vogels hun 
liedjes door elkaar heen zingen. Je kunt uren naar hun melodieën liggen 
luisteren. Maar is het ook echt muziek? 

“Ja, het is muziek”, zegt Henkjan Honing, hoogleraar Muziekcognitie aan 
de Universiteit van Amsterdam. “We luisteren ernaar, en als we het mooi 
vinden noemen we het muziek. De luisteraar speelt daar de hoofdrol in. 
Net zoals iemand die uren naar een leeg vel papier staart, kan zeggen 
dat dat kunst is. Zo bekeken is het gezang van vogels muziek, per 
definitie althans.” 

Maar daarmee komen we natuurlijk niet verder, erkent Honing. “De 
vraag is of het ook muziek is voor de vogels zelf.” Zijn onderzoek richt 
zich daarom op muzikaliteit in plaats van op muziek. “Om muziek op 
dezelfde manier te waarderen en te onderscheiden moeten vogels een 
aantal dingen kunnen. Je kunt daarbij denken aan relatief gehoor, het 
herkennen van een melodie, los van de absolute toonhoogte waarop 
gezongen wordt. En aan maatgevoel, het horen van een regelmatig 
tempo (de ‘beat’) in een variërend ritme. De vraag is of vogels die 
aspecten net als mensen kunnen onderscheiden.” 

Absoluut gehoor 

Honing doet aan de Universiteit van Amsterdam onderzoek naar 
muziekcognitie bij mensen en andere dieren. De eerste resultaten zijn 
interessant. “Voor zover we nu weten hebben vogels, in tegenstelling tot 
de meeste mensen, een absoluut gehoor. Dat betekent dat ze een 
melodie niet meer herkennen als het net even hoger of lager dan anders 
is. Als ik een liedje als Altijd is Kortjakje ziek net iets hoger zing, 
herkennen mensen nog steeds de melodie. Maar het gehoor van 
zangvogels werkt zo niet. Zij zouden het liedje niet meer herkennen.” 

Een ander verschil tussen vogelzang en onze eigen, westerse muziek, is 
dat vogelzang eigenlijk geen harmonische structuren kent. Honing: 
“Wetenschappers hebben de zang van een nachtegaal eens helemaal 
geanalyseerd. Daarin waren nauwelijks harmonische relaties te vinden 
zoals in de muziek van Bach of Beethoven.” 

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/aritmische-aapjes-en-muzikale-mensen


 
 

Maatgevoel 

De meeste onderzochte vogels missen volgens Honing dus gevoel voor 
melodie en harmonie. Maatgevoel, het kunnen ‘meetellen’ met een 
liedje, is een ander belangrijk aspect van muzikaliteit. “Onderzoek heeft 
aangetoond dat sommige vogels, zoals papegaaien en parkieten, en 
mogelijk ook zangvogels, wel degelijk maatgevoel hebben. En dat is een 
belangrijke bouwsteen van muzikaliteit.” Maar naast dat maatgevoel 
missen vogels dus een deel van de essentiële vaardigheden om echt 
muzikaal te zijn. De functie van zang bij vogels is ook vooral om hun 
territorium af te bakenen en om vogels van het andere geslacht aan te 
trekken. “Zo bekeken zijn vogels niet muzikaal op dezelfde manier als 
mensen dat zijn.” Dat wij mensen vogelzang soms wel ervaren als 
muziek, is niet vreemd, vindt Honing: “Mensen projecteren zich een 
ongeluk. We hoeven maar naar een wolk te kijken om er een gezicht in 
te zien. Dat doen we met die vogelzang net zo.” 

 

 
 
 

 

 



 
 

 
 

 
Feestje? 
Prikt u een datum… 
Wij organiseren het feest! 
Natuurlijk weet u dat u bij ons terecht kunt voor het beste vlees en de 
smakelijkste vleeswaren. Daarnaast hebben we ons toegelegd op 
partyservice. Heeft u een bruiloft, receptie, jubileum of verjaardag, dan 
helpen wij u graag bij de culinaire invulling. Nieuwsgierig naar onze 
cateringkunsten? Neem een voorproefje op www.dijk.keurslager.nl  
 
Martin Dijk, keurslager 
Kerkstraat 15   Haren   Tel. 050-5344517 
info@dijk.keurslager.nl 

 
 

 

 

http://www.dijk.keurslager.nl/
mailto:info@dijk.keurslager.nl
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De Barmsijs is terug 
 
Na bijna tien jaar weer een invasie van barmsijzen uit de taiga. 

De laatste paar jaren zien we weer veel meer barmsijzen. Grote 
barmsijzen trekken pas laat in het najaar door, als veel trektellers er al 
de brui aan hebben gegeven. Nu zwerven er vooral in Noord-Nederland 
groepen rond. En die kunnen van ver komen, heel ver… 

Dit najaar was het al genieten van invasies van appelvinken en grote 
kruisbekken, die vooral in oktober relatief veel op trek werden gezien. 
Maar in november werden er plotseling opvallend grote aantallen 
barmsijzen opgemerkt. We hebben het dan vooral over de grote 
barmsijs een taigasoort. Het is de noordelijke en oostelijke tegenhanger 
van de zeer nauw verwante kleine barmsijs ,die bij ons broedt 
(zeldzaam). 

Trekpiek in november 

De najaarstrek van barmsijzen was tot begin november vergelijkbaar 
met die van vorige herfst; iets meer dan in een gemiddeld jaar. Maar 
daarna ging de kurk er af en trokken er plotseling veel meer 
barmsijzen door, die piekten in de week van 19 tot 26 november en 
vooral ten noorden van de grote rivieren te zien waren. Op 18 november 
telden trektellers 594 barmsijzen langs de IJmeerdijk, Almere en op 25 
november 511 exemplaren langs de Vulkaan, Den Haag. Hierna nam de 
trek weer af, om door te sudderen op een veel lager niveau.  

Invasies van grote barmsijzen komen onregelmatig en niet vaak voor. 
Eens in de tien tot twaalf jaar is er zo'n piek, met soms nog een kleine in 
een tussenliggend jaar. Vorige invasies waren er in 1986, 1995, 2005 en 
2008. Vooral 1986 was een zeer groot invasiejaar, toen er bijvoorbeeld 
bij Den Haag op 12 november maar liefst 3149 barmsijzen werden 
geteld. De invasie van afgelopen jaar is vergeleken met andere invasies 
van de afgelopen decennia een kleine. 

https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/?vogel=350
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/?vogel=350
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/?vogel=363
http://www.trektellen.nl/
http://www.trektellen.nl/


 
 

 
Van China naar Den Haag 

De oorzaak van de grote schommelingen in aantallen barmsijzen ligt in 
het wisselende aanbod van voedsel in de taiga. De vogels eten vooral 
zaad van berk en fijnspar. Bij voedselgebrek, al dan niet in combinatie 
met een goed broedseizoen met veel jonge vogels, gaan grote 
barmsijzen op reis. Het zijn dan echte nomaden en er zijn haast 
ongelooflijke terugmeldingen bekend van geringde vogels. Zo werd een 
grote barmsijs die op 14 november 2004 werd geringd in Noordoost-
China, op 13 november 2005 gevangen in Meyendel, bij Den Haag! Een 
andere grote barmsijs die geringd was in Michigan (VS), want ook in 
Noord-Amerika broedt hij, werd een winter later gevangen bij Ochotsk in 
Siberië, 10.200 kilometer verderop. 



 
 

 
Liefhebber van elzenzaad 

Op veel plaatsen in Noord-Nederland zwerven nu al wekenlang groepen 
barmsijzen rond die gaan overwinteren. Om ze zelf te vinden kun je het 
beste zoeken naar plekken met veel zwarte elzen. De barmsijzen 
wurmen met hun kleine snavels het zaad uit de elzenproppen, of eten 
uitgewaaid zaad op de grond. Naast zaad van zwarte els, is in grote 
bossen vooral zaad van lariks en berk favoriet. Daarnaast worden ook 
zaden van kruiden gegeten, zoals van diverse soorten melde. 



 
 

 
Herkenning 

Barmsijzen trekken vaak op met putters en sijzen, die ook veel zaad van 
zwarte els eten. Heb je een groepje barmsijzen te pakken, dan loont het 
de moeite om te kijken naar de diverse soorten en kleden. Volwassen 
mannetjes hebben rood op de borst, de meeste vrouwtjes en jonge 
eerstejaarsvogels niet. De kleine barmsijs is in vergelijking met de grote 
barmsijs duidelijk kleiner en heeft veel warmbruine tinten op kop, 
flanken en onderstaartdekveren, vaak ook een bruinige vleugelstreep. 
Barmsijskenners hebben tussen de grote barmsijzen ook al enkele 
zeldzame witstuitbarmsijzen ontdekt, de Arctische barmsijs. 

 
Langewijk 14, 9202 CP Drachten 

Opslag : De Hemmen 91A Drachten 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 

 
                      Drachten         Gorredijk  
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Een volière bouwen 
Dit artikel is gekopieerd van de website van 
https://devolierevogel.nl/Bouwen%20van%20een%20buitenvoli%C3%A8re.html 

 
Standplaats 

Bij Het bouwen van een buitenvolière moet je rekening houden met de 
standplaats. Staat er niets steeds de slagregen op, staat hij niet de hele 
dag in de volle zon en hoe staat de wind! Deze 3 weersinvloeden zijn 
van groot belang bij het plaatsen van je volière. 

Zorg er voor dat de rug van de volière tegen de noordkant aan staat en 
het liefst met een dichte achterwand. Wat betreft de zon, zorg er voor 
dat er voor zowel zon als schaduw ruimte is. Vogels vinden het lekker 
om in de zon te zitten, dit mede om bijvoorbeeld door hun veren open te 
zetten de eventuele parasiten van hun lijf af te krijgen maar de zon zorgt 
er ook voor dat ze hun vitaminebehoefte binnen krijgen. Wanneer in de 
zomer de temperaturen oplopen, willen de vogels ook graag gebruik 
maken van een schaduwrijk plekje in de volière. Kunnen ze dit niet dan 
is er kans dat de vogels overhit raken en er aan kunnen sterven! In de 
natuur schuilen de vogels ook in de bomen waar veel schaduw is. 

Panelen 
Voor het maken van een volière kun je het kiezen voor hout of 
aluminium. Beide zijn kant en klaar te koop. Ook kun je er voor kiezen 
om het helemaal zelf te maken, ook hier kun je voor beide 
materiaalsoorten kiezen en zijn alle assecoires. Bij het maken van de 
volière kun je er voor kiezen om een sluis te maken, voordat je de 
volière binnen komt. Hierdoor voorkom je dat er vogels kunnen 
ontsnappen. PLaats de panelen bijvoorbeeld op stenen opsluitbanden of 
op een laag gemetselde muurtje, zodat je het goed kunt bevestigen 
d.m.v. schroeven en pluggen. De zijkanten van de panelen kun je met 
schroeven of voor hout of voor metaal vastmaken. 

Dak| 
Voor het dak van de volière kun je het beste als eerst een gaaspaneel 
nemen en deze weer goed vast schroeven aan de staande panelen, 
zodat je een goed afgesloten volière hebt. Om de volière van boven 
open te laten is niet zo'n goed idee. Dit omdat de buitenvogels uit de 



 
 

natuur er zo gemakkelijk in kunnen poepen en zij zouden zomaar een 
ziekte bij zich kunnen dragen. Op deze manier voorkom je dat het je 
hele vogelbestand besmet raakt met mogelijke dood tot gevolg en dit is 
niet wat we willen. Zorg daarom dat je er een dak op maakt die de 
gehele volière afsluit. Dit kan d.m.v. golfplaten, Bitume golfplaten, 
damwandpanelen, etc. 

Bodem 
Als bodem kun je gebruik maken van diverse bodembedekkingen. Houdt 
hierbij wel rekening mee hoe de regen staat. Regent het vaak in de 
volière dan kun je beter kiezen voor materiaal wat tegen veel vocht kan. 
Denk bijvoorbeeld aan gewoon zwartegrond of kiezels. Zou je in dit 
geval kiezen voor beukensnippers of boomschors, dan kunnen er 
schimmels ontstaan en andere ziektes waardoor de vogels ziek raken. 

 
Mijn voorkeur gaat uit naar zwarte grond, al hebben er verschillende 
medekwekers daar hun meningen over. Mijn ervaringen zijn juist goed. 
Bij zwarte grond heb je het voordeel dat je de poep er goed doorheen 
kunt harken en daarna met de tuinslang het goed kunt bewateren. 
Hierdoor zakt het beter de grond in en voorkom je besmetting van 
eventuele zieke vogels. Wanneer je hiervoor kiest, dien je wel een paar 
keer in de week de grond te harken. 



 
 

Inrichting 
Het inrichten van de volière is afhankelijk van de te houden vogels. Er 
zijn vogels bij die alles kaal vreten wanneer je voor echte planten kiest. 
Houdt hier dus rekening mee wanneer je voor een beplante volière gaat! 

Kiest u voor vogels die alles aanvreten en je wil toch een beplante 
volière, ga dan voor kunstplanten. Het voordeel van kunstplanten is dat 
ze zomer en winter mooi blijven en je ze ook makkelijk schoon kunt 
houden door ze te laten weken in een emmer warm water of ze bij het 
besproeien van de volière mee schoon spuit. 

Zitstokken zijn ook erg belangrijk! Let hierbij op de dikte van de stok! 
Ook dit is afhankelijk van de grootte van je vogels. De meest gebruikte 
maten zijn 10, 12 en 14mm rond en het liefst geribbeld waarop ze hun 
nagels goed kunnen slijten en ze mooi kort blijven. 

 
Zorg ten aller tijden voor schone zitstokken, want vogels schuren hun 
snavel langs de stokken meestal na het eten om ze schoon te houden. 
Wanneer de stokken besmeurd zouden zijn met poep, is de kans op 
besmettingsgevaar weer groot. Dus zorg altijd voor een schoon verblijf 
maar ook weer niet te schoon, een vogel moet ook ergens tegen kunnen 
en anti-stoffen kunnen opbouwen. 

 

 



 
 

 

 

 
Jonkman Verhuur is een enthousiast bedrijf dat zich bezig houdt met 

het verhuren van opblaasbare attracties, straatversiering, 
partyproducten en nog heel veel meer. 

Wij zijn gevestigd in Drachten. 

Het gehele assortiment is te verkrijgen in Drachten. 
 

Marconilaan 3 
9207 JC Drachten 

0512-522037 
0621705426 

Jonkman Feestverhuur 
Voor al uw festiviteiten en evenementen. 

 

 



 
 

 

  

Grasparkieten kweken 
Dit artikel heeft de redactie overgenomen van de website : 

https://www.grasparkieteninfo.nl/kweken/ 
Grasparkieten kweken is iets wat bijna elke liefhebber vroeg of laat wilt 
doen. Gewoon een popje en een haantje samen in een kooi zetten zorgt 
(gelukkig) niet voor jonge parkieten. Er komt wel wat meer bij kijken! 

Is kweken met grasparkieten een goed idee? 

Voor je uit de startblokken schiet, raad ik je aan om toch even goed na 
te denken. Grasparkieten kweken is iets dat je best goed overweegt voor 
je begint. Kweken is zinloos indien je nergens heen kan met de jongen. 
Een goed legsel kan tot acht jongen voortbrengen en deze jonge 
grasparkieten willen ook een onderkomen! Je moet dus vooraf al weten 
waar je de jongen kan huisvesten. Anders kan je achteraf voor een 
onaangename verrassing komen te staan als je een plekje voor alle 
parkietjes zoekt maar er geen kan vinden! 

Zo, je weet zeker dat de jonge parkietjes een onderkomen hebben dat 
aan enkele eisen voldoet zoals beschreven op de huisvesting pagina? En 
je wil nog steeds weten hoe je grasparkieten kweekt? Lees dan zeker 
verder! 

Hoe kweek ik grasparkieten? 

Om te kweken heb je dus een popje en haantje nodig. Ikzelf kweek 
nooit met een popje dat jonger dan 1-1,5 jaar is, of als de parkiet ouder 
dan vijf jaar is. Een haantje mag zich voortplanten vanaf een tiental 
maanden. 

Het herkennen van een mannetje of een vrouwtje lijkt voor een beginner 
heel moeilijk, maar het belangrijkste kenmerk vind je op de neus. Boven 
de snavel bevindt zich de neusdop. Een neusdop heeft twee gaatjes, de 
neusgaten van je grasparkiet. De neusdop geeft het geslacht van een 
grasparkiet alsvolgt aan: 

• Als de neusdop blauw is, heb je met een mannetje te maken. 
• Is deze roze tot bruin, dan kijk je naar een vrouwtje. 

https://www.grasparkieteninfo.nl/huisvesting/


 
 

Bij jonge grasparkieten is deze kleur vaak anders en naar mate de 
grasparkieten ouder worden, wordt de echte kleur en dus ook het 
geslacht pas goed zichtbaar. Ook bij sommige mutaties kloppen deze 
kleuren niet meer door het vele kweken. Het kan dus even duren voor je 
dit verschil goed ziet. 

Als je wil kweken met grasparkieten zal je dit best proberen op een 
moment dat de dagen ongeveer vijftien uur lang zijn. Als het minder dan 
vijftien uur licht is, zal de parkiet niet zo snel eieren willen leggen. Er kan 
eventueel ook met kunstlicht gewerkt worden om de vijftien uur licht per 
dag te bereiken. 

Na wat zoeken op de kalender vond ik dat voornamelijk de periode 
tussen april en september geschikt is. Maar als je ook nog weet dat in 
mei elk vogel een ei legt, kweek ik alleen grasparkieten tussen mei en 
september. Denk er ook aan dat het nadat je wil beginnen, toch nog 
ongeveer een maand zal duren voor de eerste jongen komen piepen. Er 
is immers tijd nodig om te paren, om eieren te leggen en daarna ook 
nog om ze uit te broeden. 

 

Grasparkieten kweken niet als er geen geschikte nestelplaats is. Je moet 
speciale nestkastjes ophangen in het hok als je wil kweken met 
grasparkieten. Deze hokjes zijn niet heel groot maar moeten plaats 
genoeg hebben voor de jongen. Afmetingen voor een nestkastje zijn 



 
 

vaak 15 centimeter breed, 15 centimeter diep en 20 centimeter hoog. Dit 
kan een beetje meer of minder zijn natuurlijk, ikzelf hang mijn 
nestkastjes horizontaal, dus meer plaats in de breedte dan in de hoogte. 
Uiteraard moet het invlieggat groot genoeg zijn. 

Grasparkieten maken geen nest zoals vogels in je tuin. De eieren worden 
gewoon in het nestkastje gelegd zonder veel stro of andere dingen te 
gebruiken. Dit stamt nog af van hun wilde natuur: grasparkieten 
gebruiken holtes in bomen om hun nesten te maken en op een beetje 
schuren met de snavel na, veranderen ze niets aan het interieur. Lui 
zullen sommigen onder jullie misschien zeggen, maar als er geen 
nestmateriaal te vinden is, wordt het lastig om een mooi nest te 
bouwen… Daarom volstaat een houten nestkastje, best met een kleine 
verdieping naar het midden toe zodat de eitjes daar samen blijven 
liggen, ideaal om uit te broeden. 

Voor het kweken 

Voor je jouw parkieten laat kweken kan je best gedurende een week 
ongeveer eivoer geven op dagelijkse basis. Zorg ook voor voldoende 
vitaminen. Het is belangrijk dat de grasparkieten zeer gezond zijn en 
energie genoeg hebben voor ze beginnen te broeden en jongen moeten 
verzorgen. Zeker het popje heeft veel energie nodig om te broeden. 
Eventueel kan je ook zorgen voor wat extra kalkopname aangezien de 
eierschalen veelal uit kalk bestaan en het popje dus kalk nodig heeft. 

Als je denkt dat jij en jouw grasparkieten er klaar voor zijn kan je 
beginnen. Dit doe je door het nestkastje in of aan de kooi te hangen. De 
grasparkieten hebben dan door dat er gelegenheid is tot voortplanting 
en zullen vanaf dan beginnen paren. Dit kan natuurlijk ook een hele tijd 
duren en er is nooit garantie dat er effectief jongen zullen komen. 

In tegenstelling tot kippen waar een haan verschillende kippen gaat 
dekken en dit geregeld doet, blijft een koppeltje grasparkieten samen. 
Overspel is niet aan de orde en de paring vindt pas plaats nadat er een 
geschikte nestplaats te vinden is. Wanneer het paartje er klaar voor is, 
zie je als ze elkaar liefde vertonen en het hof maken. Het mannetje zal 
het vrouwtje gaan voeren, een vleugel om haar heen leggen… Ze doen 
op hun manier romantisch! 



 
 

Na de paring 

Nadat de paring geslaagd is, zal het vrouwtje haar eerste van vier tot 
acht eitjes leggen. Ze vliegt op dat moment nog vaak buiten het 
nestkastje. Om de andere dag wordt er een eitje gelegd. Als het tweede 
eitje gelegd is zal het popje beginnen broeden. Na 21 dagen komt het 
eerste eitje uit. Vervolgens komen de andere eitjes uit, om de andere 
dag, in de volgorde waarin de eitjes gelegd zijn. 

De eerste week zal het popje de jongen voeden met haar kropmelk. Als 
de kuikentjes dan wat groter worden, zal het mannetje helpen met 
voeren. Na ongeveer een maand zijn de jongen dan sterk genoeg om 
buiten het nest te komen kijken. Overnachten doen ze wel nog steeds in 
hun veilige en vertrouwde nestkastje. Ze leren stilaan echte en harde 
zaden pellen. Na 7 weken zijn de jongen volledig zelfstandig en kunnen 
ze het nest verlaten. 

Hopelijk gaat het allemaal vlot als je hier zelf mee wil beginnen! De 
eerste keer wordt waarschijnlijk een hele uitdaging maar de volgende 
keren zal het veel vlotter gaan!  

 

 
 
 



 
 

 
Voor al uw salades, hapjes en natuurlijk 

 gebakken vis, verse vis en Hollanse Nieuwe 
Noordkade 27   9203 CD Drachten   Tel.0512-526143 

 

 
De Kolken 64 

9201 BV Drachten 
Telefoon: 0512-544450 
Mobiel: 06-15822628 

www.wokenzo.nl 
 

Bestel online ! 
 

 
 
 

http://www.wokenzo.nl/


 
 

Inschrijfformulier lidmaatschap Drachtster Vogelvrienden                                      
 
Inleveren bij : 
Erik Hulsman 
Noordmaad 4 
8431TZ  Oosterwolde 
Tel.nr.  06-15137718 
Email: contact@volierevereniging.nl 
 
Redenen om lid te worden van de Drachtster Vogelvrienden: 
- Geregeld Vogelcafé waar u kunt bijpraten over de hobby en vragen kunt stellen. 
- NBvV ringen voor uw vogels bestellen. 
- Gratis toegang tot vele vogelavonden zoals lezingen en diverse gratis bingo’s 
- Iedere maand het blad “Onze Vogels” van de NBvV. 
- Ieder jaar drie tot vier keer het clubblad van de Drachtster Vogelvrienden. 
 
Contributie : 32,50 voor volwassenen 
                        15,00 voor jeugd 
Donateurs  :  15,00 euro per jaar 
 
Naam : ………………………………………………………….. 
 
Adres : ………………………………………………………….. 
 
Plaats en postcode : ……………………………………… 
 
Geboortedatum : ………………………………………….. 
 
Email : …………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Doorlopende machtiging 
Ondergetekende verklaart de Drachtster Vogelvrienden tot wederopzegging mogen afschrijven, de 
jaarlijkse contributie van mijn rekening : 
Naam : ………………………………………………………….. 
Adres : ………………………………………………………….. 
Plaats en postcode : ……………………………………… 
 
IBAN nummer : …………………………………………….. 
T.N.V : ………………………………………………………….. 
 
Handtekening : …………………………………………….. 
 
Indien niet akkoord met de afschrijving kan binnen 30 kalenderdagen een verzoek worden ingediend 
tot terugboeking bij de bank. Intrekking van een eventuele machtiging graag direct doorgeven aan 
penningmeester Marcel Moleman 
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