Huisvesting van onze
grote siervogels
Bij de huisvesting van onze grote siervogels, kan men deze globaal in twee groepen verdelen namelijk:
kalkoenen, pauwen en gedomesticeerde (Helm)parelhoenders. Honduras pauwkalkoenen mag men niet tot
deze groep rekenen omdat ze niet winterhard zijn. De andere vogels zijn goed winterhard. De tweede groep
bestaat uit de overige grotere siervogels, zoals bv. fazanten, ruigpoothoenders en andere oorspronkelijke
parelhoendersoorten.
Tekst: Toon Selten
Foto’s: Nico van Wijk

Kalkoenen, Pauwen en Parelhoenders
De dieren van de eerste groep worden dikwijls op een stuk
goed afgerasterd grasveld gehouden. Als men een afrastering van ca. 1,5 meter hoogte plaatst zullen ze niet gemakkelijk ontsnappen, zeker niet als ze gewend zijn. Nieuw
aangeschafte dieren kan men voor de zekerheid eerst een
keer kortwieken. Als ze geruid hebben zullen ze doorgaans
niet meer wegvliegen. Indien men in een gebied woont
waar ook vossen voorkomen, is het verstandig de afrastering een beetje verticaal en daarna een stukje horizontaal
in de grond te leggen. Als een vos er onderdoor wil zal hij
beginnen te graven tegen de afrastering aan. Als men bang
is dat hij eroverheen komt kan men bovenop schrikdraad
aanbrengen. Het verlies van vogels aan een roofdier is de
verantwoordelijkheid van de eigenaar en niet die van het
roofdier.
Kalkoenen en pauwen zitten graag hoog, daarom is het
aan te bevelen voor enkele hoge zitstokken te zorgen. Zorg

Loslopende pauwen overnachten graag hoog in bomen of op daken.

Kalkoenen zitten bij gebrek aan zitstokken graag op hekken, in de
winter zijn deze ijzeren hekken niet goed voor hun gezondheid.
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dat ze breed genoeg zijn zodat de tenen er bovenop liggen.
Wanneer ze dan gaan zitten bedekken de veren de tenen,
zodat deze niet bevriezen. Dit gebeurt wel als ze de tenen
eromheen krullen. Hoewel deze dieren goed winterhard
zijn is het toch aan te bevelen om een schuilhok te maken.
Dit kan eventueel een voldoende ruim, -afhankelijk van
het aantal-, openfronthok zijn. Als men daar de dieren
voert blijft dit droog en ze zijn er gemakkelijker in te
krijgen als men ze moet vangen. Als dit groot en hoog
genoeg is, met zitstokken, zullen ze hier nog gemakkelijker
gebruik van maken. Bij een openfronthok kan men de opening het beste naar het zuidoosten richten om inregenen te
voorkomen.

De tweede groep
De tweede groep die over het algemeen ook goed winterhard is wordt echter vrijwel altijd in volières met een binnenhok gehouden, wat al dan niet een openfronthok kan
zijn. Dit is uiteraard afhankelijk van of de vogels die er in
moeten winterhard zijn. Ook de afmetingen van de volières
en het binnenhok zijn afhankelijk van de vogels die er in
moeten. Voor doorsnee vogels, zoals bijvoorbeeld fazanten
en dergelijke, is een volière van 3x6 m wel voldoende. Bij
een openfronthok kan men dit erbij rekenen. De wanden
plaatst men het beste op een kleine fundering, omdat de
wanden anders snel wegrotten, ook zijn er geweldige gravers onder de fazanten. De onderzijde maakt men het beste
van duurzaam ondoorzichtig materiaal, om het constant
langs het gaas lopen, waar ze toch de neiging toe hebben
zoveel mogelijk te voorkomen. Hier bovenop plaatst men
gaas, dat met draden verstevigd wordt, zodat het strak
blijft. De minimale hoogte houdt men op ca. 2 meter. Hierdoor kunnen de vogels wat vliegen, maar is ook voor eigen
gemak, zodat men rechtop kan lopen. De bovenzijde kan
men zowel van gaas als van netten maken. Houdt hierbij
wel rekening met de sneeuw die hierop kan vallen. Hoe
kleiner de maasgrootte hoe eerder de sneeuw erop blijft liggen. Maak daarom de constructie niet te licht om niet voor
verrassingen komen te staan. Je zou niet de eerste zijn die
‘s morgens na sneeuwval een ingestorte volière aantreft.
Een fijne maaswijdte heeft wel als voordeel dat roofvogels zoals bv. een sperwer niet zo gemakkelijk een vogel
kan pakken. Als je bijvoorbeeld oorspronkelijke duiven
combineert met fazanten, en je hebt een grote maaswijdte,
dan weten sperwers toch dikwijls van een duif de kop af te
bijten als deze in paniek opvliegt, de ervaring leert dat het
gebeurt. Een dubbel net met een tussenruimte kan dit ook
voorkomen. Met Lachduiven die veel rustiger zijn komt dit
meestal niet voor.

Mooie houten geschakelde fazantenvolières met een binnenverblijf aan de achterzijde. Het
gedeelte voor de deurtjes is ook overspannen met een net om ontsnappingen te voorkomen.

Openfronthok
Bij een openfronthok kan men de zitstok het beste hierin
plaatsen Let daarbij ook op de juiste dikte. Onder deze
zitstok kan men nog een mestbak maken zodat het hok
hygiënischer blijft. De mestbak dekt men af met een stuk
gaas met maaswijdte van ca. 4x4 cm, zodat de vogels zelf
niet bij de mest kunnen. Houdt met het plaatsen van de
zitstok ook rekening met de staartlengte van de vogels die
erop gaan zitten. Koningsfazanten bv. hebben een hogere
stok nodig dan bv. Zilverfazanten om de staart niet te
beschadigen.

Een mooie volière met planten waarbij je de vogels nog goed kunt zien, aan het einde is het
binnenverblijf.
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Een prachtige solide volière voor grote siervogels voorzien van een vijver met gevarieerde beplanting, deze is goed bestand tegen sneeuwval.

Bij openfront hokken in een rij langs elkaar, moet je -als
het mogelijk is- rekening houden met inregenen. De zuidoostkant van het openfront is dan de beste kant. Is dit niet
mogelijk dan kan aansluitend aan het nachthok een stukje
van het dak verlengd worden over de buitenvolière heen.

Wel een dakgoot aanbrengen om bij regen een modderpoel
te voorkomen. Sommige fokkers geven er de voorkeur aan
om de gehele buitenvolière te overdekken, zodat deze niet
te nat wordt. Als ze fijn gaas gebruiken voor de wanden
voorkom je dat er mussen binnenkomen. Als het van boven
helemaal dicht is, breng dan wel een sproeileiding aan, om
de beplanting en eventueel gras van water te voorzien. Ook
de vogels zelf vinden het fijn een keer nat gesproeid te worden. Dit is ook noodzakelijk voor de conditie van de veren.

Goed doorlatende bodem

Moderne onderhoudsvrije geschakelde volières bij de Stichting Galliformes. Overdekt om
regeninslag zoveel mogelijk te voorkomen.

De bodem van de volière moet goed doorlatend zijn zodat
het geen modderpartij gaat worden. Onder met name
de fazanten zitten flinke gravers, zoals oorfazanten en
glansfazanten. Dit hebben ze ook nodig om hun snavel op
de goede lengte te houden. Kunnen ze dit niet, omdat men
verkiest ook de volière van een dichte vloer te voorzien
dan moet je een steen, bv. gasbeton of iets dergelijks, erin
leggen zodat ze daar de snavel op kunnen afslijten. De hele
volière voorzien van een vloer kan bij ziektegevoelige soorten zoals bv. Ruigpoothoenders nodig zijn omdat zwarte
grond gemakkelijk ziekteverwekkers kan bevatten.
Bij een openfronthok hoeft dit niet per se van een vloer
voorzien te zijn. Omdat de grond daar goed droog blijft
kunnen ze daar altijd een zandbad nemen. Ook het voer
kan je daar droog plaatsen. Als daar voor bv. Tragopanen
een mand of kist opgehangen wordt zullen ze die gemakkelijker als nestplaats gebruiken dan buiten. Als je een
schotje tegen de zijwand als schuilplaats voor de hen, bij
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Zitstokken zijn onmisbaar voor vogels, overspannen met een net
waardoor zij hun kop niet kunnen verwonden.

Een kale volière met zandbodem is voor Lady Amherstfazanten prima, aangezien ze ieder
groen sprietje opeten.

een te opdringerige haan plaats, zullen grondbroeders
zoals de andere fazanten dit ook dikwijls als nestplaats
gebruiken.

pauwkalkoen, dan ontkom je er niet aan om dichte nachthokken te maken die bijverwarmd kunnen worden. Laat u
daar bij de aanschaf van dieren goed over voorlichten.

De inrichting van de buitenvolière

Vergunningen en overleg met de buren

Afhankelijk van de soort kan men buitenvolières voorzien
van gras. Bij soorten die veel graven heeft dit geen nut,
ze zullen het binnen de kortst mogelijke tijd omwoelen.
Een mogelijkheid bij deze soorten is om een gedeelte gras
te overdekken met gaas op een kleine hoogte boven het
gras. Daarnaast een gedeelte open laten waar ze kunnen
graven. Om voor schaduw te zorgen kan je wat planten in
de volière planten. Deze kunnen tevens als schuilgelegenheid voor de hen zorgen, als de haan te brutaal wordt. Veel
planten zullen van onderen wel kaal worden gemaakt.
Maar van de meeste coniferen, laurier en hulst blijven ze
wel af. Plant ook niet te veel, zeker als de volière niet al te
groot is, anders zie je de dieren niet.

Informeer eerst wat mag en mogelijk is voor het maken
van al deze bouwwerken, om later niet met problemen te
komen zitten. Vergeet daarbij een gesprek met de buren
niet. Sommige soorten zijn erg luidruchtig, denk maar
eens aan pauwen. Maar heb je voldoende ruimte en geeft
het geen problemen in de buurt, dan is het zeer zeker
een mooie hobby om deze dieren te gaan houden. Ze zijn
niet alleen erg kleurrijk, maar hebben over het algemeen
ook een prachtig baltsritueel, zoals je dat bij geen andere
vogels in de kleindierenwereld aantreft.

•

Ontsnapping voorkomen
Als het mogelijk is maak dan aan de achterkant van de
binnenhokken een gang van waaruit je de hokken kan
betreden. Dit is gemakkelijker bij het voorzien van voer
en water, en je kan bij slecht weer de dieren toch gemakkelijk observeren. Het voorkomt ook het ontsnappen van
vogels, omdat ze niet rechtsreeks kunnen wegvliegen. Is
dit niet mogelijk en moet je in de hokken komen via de
volière, dan is het verstandig om voor de volières langs een
overdekte gang te maken, van gaas en netten, zodat als er
een vogel ontsnapt, hij daarin weer gevangen kan worden.
Zorg ook altijd dat de deuren naar binnen opengaan. Dat
geeft de minste kans op ontsnapping.
Als je hiervoor plaats is en je maakt nogal wat volières dan
kan je deze met de binnenhokken ook ruggelings tegen
elkaar maken met een gang in het midden waardoor je aan
beide zijden de hokken kan betreden. Als je een zeer grote
ruimte hebt kan je ook een cirkelvormig complex maken
met een voeropslag in het midden waar alle hokken met de
deuren op uitkomen. De volières en binnenhokken maak
je als taartpunten, die daarop aansluiten. Zorg er wel voor
dat dit niet ten koste gaat van het grondoppervlak. Zoiets is
wel mooi maar vergt ook meer vakmanschap om te maken.
Wil je vogels houden die wel vorstgevoelig zijn, zoals bv.
Gierparelhoenders, Kroeskuifparelhoenders of Honduras

Een volière met keien en een gedeelte met gras, niet voor iedere soort is gras haalbaar. Voor
(Maleise) pauwfazantjes in ieder geval wel.
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