Roul Rouls hebben graag een vochtige bodem voor hun
pootjes, bosgrond is beter dan zand.

De huisvesting van
onze kleine siervogels
Bij dit onderwerp over kleine siervogels bedoelen we de kleine hoenderachtigen, zoals kwartels patrijzen en
frankolijnen en oorspronkelijke duiven. Deze kleine vogels worden de laatste jaren, evenals oorspronkelijke
duiven, steeds meer gehouden omdat een liefhebber van siervogels die over minder ruimte beschikt met deze
vogels toch nog van veel kleur kan genieten.
Tekst: Toon Selten
Foto’s: Nico van Wijk
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Een Europese patrijs in een ruime volière met planten en strooisel.

Vraag je van te voren af wat je wilt gaan houden
Nu is men bij deze soorten evengoed afhankelijk van welke
grote en eigenschappen de dieren hebben die je wilt gaan
houden om te bepalen hoe groot de huisvesting moet zijn.
Een paartje Chinese dwergkwartels is heel wat anders
dan een koppeltje Amerikaanse Bergkuifkwartels, al zijn
het allebei kwartels. Vraag jezelf dus eerst af voor je gaat
bouwen of laat bouwen, wat je precies wilt. Informeer ook
even wat de voorschriften bij de gemeente zijn betreffende
het bouwen van deze hokken. Tegenwoordig mag je zeer
veel zonder vergunning, maar het is beter eerst goed
geïnformeerd te zijn, dan later met problemen te zitten.
Zorg ook dat je daarmee niet in conflict komt met de buren,
zodat er geen rijdende rechter aan te pas hoeft te komen.

Kleine siervogels worden meestal
in geheel overdekte volières
gehouden

Een modern verblijf met op de voorgrond een
automatische watervoorziening.

Ten eerste omdat ze van droogte
houden en ten tweede omdat er dan
geen vogelpoep met daarin aanwezige risico’s voor ziekten kunnen
binnenkomen.
Welke afmetingen moet je aanhouden voor deze volières/hokken? Voor
grotere soorten zoals bv. een paartje
patrijzen, frankolijnen e.d. kan je
een grondoppervlak aanhouden van
ongeveer 3 m² tot 4m² met een hoogte
van ongeveer 2 meter. De meeste
kwartelsoorten hebben aan de helft
van dit grondoppervlak genoeg.
Kleine grondkwartels zoals Chinese
dwergkwartels, Coromandel kwartels,
Harlekijnkwartels enz. kunnen zelfs
met nog minder volstaan. Bovendien
hebben deze soorten geen behoefte
aan een grote hoogte omdat bij
deze soorten geen zitstok in het hok
hoeft. Om ruimte te besparen en toch
gemakkelijk te werken kun je in een
groter hok op werkhoogte een kleiner

Sneeuw deert de grondkwartels nauwelijks, als ze maar over een
droog plekje kunnen beschikken.

hok aanbrengen. Het grondoppervlak voor de vogels die
er onder geplaatst zijn blijft dan toch gelijk. In overdekte
ruimtes is het verstandig om ca. 10 cm onder de overdekking een fijnmazig net aan te brengen, opdat ze zich bij
schrikreacties, wanneer ze plots omhoog vliegen niet aan
een harde bovenkant kunnen verwonden. Hoewel grondkwartels niet gemakkelijk opvliegen, kunnen ze wel een
heel stuk recht omhoog springen met hetzelfde effect.

De hokinrichting
Een aantal kleine siervogels is niet geheel winterhard.
Hiervoor zal men een binnenhok moeten maken dat eventueel te verwarmen is. In de praktijk komt het er dikwijls
op neer dat alle volières voorzien zijn van een binnenhok.
Dit werkt meestal het efficiëntst, vooral als je moet bijverwarmen. In bestaande ruimtes worden ook dikwijls vogels
gehouden zonder buitenvolière. Deze moeten wel over
voldoende vloeroppervlak beschikken.
Het gemakkelijkste is, als men langs alle binnenhokken
binnen een gang maakt, vanwaar je in de hokken kan
komen. Dit heeft als voordeel dat je de dieren bij slecht
weer van binnen kunt bekijken en, als er eentje ontsnapt
bij het betreden van het hok, en deze nog in de gang verblijft, hij niet direct kan ontsnappen. Maar ook de verzorging is veel gemakkelijker van binnenuit. Zeker bij vorst
en sneeuw kan je de dieren binnenhouden. Door de hele
ruimte middels één of enkele elektrische kacheltjes vorstvrij te houden heb je geen problemen met vorstgevoelige
soorten en het drinkwater levert dan ook geen problemen
op.
Het verdient aanbeveling om de onderste halve meter
of wat meer van de tussenwanden, van ondoorzichtig
materiaal te maken, zodat de verschillende soorten elkaar
niet zien. Dit kan agressie tussen twee buren voorkomen.
Daarboven kan je gebruik maken van fijn gaas. Als deze
groen of nog beter zwart geplastificeerd is, heb je een
betere doorkijk over het geheel. In de tussenwand en de
gang kan je in dit dichte gedeelte voersilootjes aanbrengen
die je dan vanuit de gang kan bijvullen zonder het hok te
hoeven betreden. Behalve bij de grondkwartels moet je
zitstokken aanbrengen, welke afhankelijk van de soort,
een voldoende dikte moeten hebben. De zitstok moet zo
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Kleine hoenderachtigen nemen graag een zandbad.

breed zijn dat de vogel de tenen op de zitstok leggen en
niet de tenen eromheen krullen. Zodat, als hij gaat zitten
zijn tenen geheel met de veren bedekt zijn, dan lopen ze
geen vorstschade aan de gevoelige teentjes op.

De bodem moet goed droog blijven
Een belangrijk onderdeel van het hok is de bodem en de
bodembedekking. Vocht en tocht zijn de grootste vijanden.
We moeten daarom zorgen dat de bodem goed droog blijft.
Een verharde vloer binnen is gemakkelijk voor het schoonhouden. Een flinke laag geel zand onder de eigenlijke vloer
is belanrijk zodat er geen vocht optrekt. De vloer zelf kan je
van allerlei materiaal maken zoals beton of tegels. Ook kan
je van zogenaamde gasbetonblokken maken. Die hebben
ook nog een isolerende werking. Let er bij het gebruik van
deze blokken, vooral bij de dunnere soorten op, dat ze
goed vlak liggen, ze breken namelijk snel. Ook de buitenvolière moet goed doorlatend zijn zodat door regeninslag
het water snel wordt afgevoerd. Wat puin onder de bovenlaag voldoet dikwijls goed, planten worden meestal toch
niet in de buitenvolière geplaatst. Door de overkapping
verdrogen ze gemakkelijk en de vogels komen eerder in
aanraking met zwarte grond wat gemakelijker ziektes kan
veroorzaken. Wil je toch wat groen in de buitenvolière dan
zijn wat bloembakken met planten erin beter.

Gestapelde ruime vogelkooien voor o.a. kwartels, dit zijn ook goede broedkooien voor Lachduiven. Kleine kwartels worden veelal gehouden met houtsnippers of gehakseld koolzaadstro als bodemstrooisel om minder stof te veroorzaken.

Soort bodembedekking
Als bodembedekking staan verschillende materialen tot
onze beschikking. Voor de hygiëne is scherp zand in de
buitenvolière ideaal. Veel vogels nemen graag een zandbad. Je kan het tevens regelmatig zeven zodat uitwerpselen en andere ongerechtigheden worden verwijderd. In
de binnenhokken is scherp zand ook mogelijk, maar dat
geeft meestal nogal wat stof. Jonge kuikens moet je niet
op scherp zand houden, omdat ze dit te veel oppikken. Dit
tast de beschermende slijmwand van de maag aan, met
maaginfecties als gevolg. Daar kan je ook houtkrullen,
gehakseld vlas of koolzaadstro voor gebruiken. Persoonlijk
zijn fijne beukenhoutsnippers mij altijd het beste bevallen.
Wat je ook gebruikt, het moet schoon gehouden worden,
want onze kleine siervogels zijn over het algemeen vatbaarder voor ziekten dan de grote siervogels.

Handig broedkistje voor Lachduiven.
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Een aluminium vogelverblijf voor duifjes, mooi voor in een
stadstuin en onderhoudsvrij.

Buitenwanden isoleren
Als je meerdere hokken langs elkaar hebt, of deze zijn in
een bestaande ruimte ondergebracht, dan is ‘t het overwegen waard om de buitenwanden wat te isoleren. Dat heeft
als voordeel dat het ‘s winters langer vorstvrij blijft zonder
te hoeven bijverwarmen, maar werkt tevens geluiddempend. Ook al zijn ze niet groot er zijn toch soorten bij die
behoorlijk wat geluid kunnen produceren. Laat je hierover
bij de aanschaf van vogels ook goed informeren, zodat je
later geen problemen met de buren krijgt.

De hokken zijn geschikt voor diverse soorten
De hokken zoals hier omschreven zijn ook goed te gebruiken voor oorspronkelijke duiven, of een combinatie van

Mooie geschakelde volières voor kwartels of patrijzen met
daar bovenin kleine oorspronkelijke duifjes...

grondkwartels en oorspronkelijke duiven. Bij oorspronkelijke duiven is het dikwijls mogelijk meerdere soorten bij
elkaar te houden. Vanzelfsprekend moet de ruimte dan
groter zijn. Terwijl soorten als bijvoorbeeld Diamantduifjes
met kleinere hokken kunnen volstaan. Als je er oorspronkelijke duiven in plaatst of een combinatie van duiven
met kwartels, dan moeten de duiven uiteraard over hogere
zitstokken kunnen beschikken.
We beschikken tegenwoordig over een groot scala aan
soorten en kleurslagen. Zowel bij de kleine hoenderachtigen als bij de oorspronkelijke duiven. Voor ieder is wat
wils te koop. Heb je een niet al te grote tuin, dan zijn deze
kleine siervogels een goed alternatief.

•

Tanende belangstelling?
Is er een tanende belangstelling voor Noord-Hollandse
hoenders? Het valt op dat er op de grotere tentoonstellingen
de laatste tijd zo weinig grote Noord-Hollandse hoenders meer
aantreffen.
Tekst: Willem Voskamp
Foto’s: Klaas v.d. Hoek

Imposant, maar toch minimale belangstelling
Waar rassen als Welsumers en Barnevelders -die ongeveer gelijktijdig zijn ontstaan-, nog in flinke aantallen de
tentoonstellingskooien bevolken. Terwijl de Noord-Hollandse hoenders door hun imposante verschijning juist
als showdier zeer aantrekkelijk zijn. Oorspronkelijk werd
dit ras gecreëerd voor de vleesproductie. Het is bekend dat
door de snelle groei, zo kenmerkend voor dit ras, reeds op
een leeftijd van 10 tot 12 weken een gewicht van 1½ kg was
te bereiken.

Een hen van Hilbert Pater die zo’n 25 jaren geleden diverse keren
won. Dit dier zou ook nu nog prima mee kunnen doen.
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