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Van de redactie 

Het voorjaar wilde maar niet komen. April is erg koud geweest en ook de eerste weken 

van mei is het nog fris. Hoewel de natuur uit haar winterslaap is gekomen geeft een 

beetje zon en temperaturen boven de 20 graden meer energie. De koude nachten, met 

nog regelmatig temperaturen onder het vriespunt, zorgen vaak voor een mindere start 

van de kweek. Dit jaar zijn er veel positieve geluiden te horen over de vogelkweek. 

Gelukkig maar want dat is voor veel liefhebbers toch de mooiste periode van de 

vogelsport. Bij verschillende kwekers binnen onze vereniging vliegen er al vele jonge 

vogels rond. Dat belooft wat voor de jubileumshow in November.  

Dit jaar bestaat onze vereniging 40 jaar. Een moment om echt bij stil te staan en ons 

bewust te zijn dan dit niet vanzelfsprekend is.  Daarom vieren we het hele jaar feest, 

om zo samen met de leden te genieten van het verenigingsleven. 

Binnen onze omgeving stoppen er steeds meer vogelverenigingen vanwege terugloop van 

leden of het niet meer beschikbaar hebben van bestuursleden. Ook wij moeten 

waakzaam blijven en onze club aantrekkelijk houden om lid van te blijven of te worden. 

Het bestuur heeft op dit moment een algemene bestuursfunctie vacant. Heb je zin om 

eens te proeven wat het besturen van een vereniging betekent, meld je aan bij een van 

onze bestuursleden. Wie weet is het echt iets voor jou? 

Veel plezier met het lezen van het Nachtegaaltje. 
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Jubileumjaar 2017. 

Het jubileumjaar is gestart. Inmiddels zijn de eerste activiteiten al bekend en krijgt 

het programma steeds meer vorm. Ook is er tijdens de Algemene ledenvergadering en 

de 2 voorjaarslezingen in maart en april al gestart met het vieren van ons feest. 

Lekkere hapjes en een bijbehorende consumptie geven deze avonden een extra stukje 

glans.  

De eerste activiteit wordt een bezoek aan vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn. Op 

zaterdag 1 juli is er de mogelijkheid om mee te gaan naar dit park. Het vervoer is 

geregeld en ook de entree is betaald. Als vogelliefhebber kun je je hart ophalen.  

 

Op zaterdag 2 september wordt er een boottocht georganiseerd. Onder het genot van 

een drankje en lekker eten kan je dan Den Bosch en omgeving vanaf het water 

bewonderen. Afgelopen jaar was er een soortgelijke boottocht die vooral in en om de 

stad zelf plaatsvond, dit jaar gaat de vaartocht de Maas op om daar te kunnen genieten 

van het rivierenlandschap.  

 

Op zondag 24 September wordt de jeugdontmoetingsdag van het district Brabant Oost 

georganiseerd. Het is voor alle jeugdleden mogelijk om deel te nemen aan deze 1-dags 

show. De ingebrachte vogels worden door keurmeesters van de NBvV, samen met de 

jeugdleden, besproken en gekeurd. Dit vindt allemaal in de ochtend plaats. Na de middag 

is er gelegenheid om de vogels te bekijken en elkaar te ontmoeten.  
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Vogels nader belicht: de Goudvink 

 
De vijfentwintigste in de reeks is de Goudvink. Het symbool van de NBvV en door de 

jaren heen een begeerde vogel om te houden. Ook in de tijd dat het nog verboden was 

om de Goudvink te houden was het in Brabant een bekende kooivogel. Jaarlijks worden 

er wel enkele ingezonden op onze show, afgelopen jaar waren de vogels ingezonden door 

Paul Ex. 

 

 

De Goudvink is een geblokte vogel, die in de natuur een teruggetrokken leven leidt. 

Hoewel ze in kooi erg mak worden zijn het in de vrije wildbaan schuwe vogels die zich 

amper laten zien. Omdat er verschillende soorten zijn varieert de afmeting tussen 14 

cm (kleine goudvink) en 18 cm (noordse goudvink). Hoe noordelijker het leefgebied, hoe 

groter de vogel.  

De goudvink die in Nederland voorkomt is ongeveer 16 cm lang en heeft een gedrongen 

postuur met een zogenaamde stierennek. In Engeland noemt men hem daarom ook Bull 

finch. Goudvinken kom je tegen in oude en jonge naaldbossen, gemengde bossen, 

loofbossen, parken en in grote tuinen met veel variatie en ondergroei. In de ondergroei 

maken ze hun nest. In boomgaarden wordt een goudvink door fruittelers niet graag 

gezien. Ze eten namelijk in groot tempo de knoppen op. 

  

Er is een duidelijk verschil tussen man en 

pop. Het mannetje heeft een opvallende 

helder roodroze buik en wangen. Het 

vrouwtje is onopvallender beigegrijs 

gekleurd. Beide hebben een zwarte kap, 

donkere staart, een witte stuit en 

vleugels met opvallende witte 

vleugelstreep. Ze hebben een korte, 

dikke, zwarte snavel.  
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Land van herkomst 

Goudvinken uit Nederland zijn standvogels en trekken nauwelijks. Buiten de broedtijd 

zwerven ze wel rond op zoek naar voedsel. In Nederland overwinteren goudvinken uit 

oostelijker en noordelijker gelegen landen. Vooral in Oost-Nederland is in het najaar 

wat doortrek te merken van vogels uit Duitsland en Scandinavië, vooral tussen half 

oktober en half november. In sommige najaren vinden kleine invasies plaats van de 

noordse goudvink, dat is weer een andere ondersoort. 

In Europa worden 11 ondersoorten van de goudvink onderscheiden, allemaal in een eigen 

leefgebied en met kleine variaties op formaat en uiterlijk. Het gebied waarin deze 

ondersoorten voorkomen begint aan de noordkant van de Spanje-Italië-Griekenland en 

loopt door tot de poolgrens (Noorwegen-Zweden)en vanaf Engeland tot en met Siberië. 

Kortom, een heel groot gedeelte van Europa en een stukje van Azië. 

Voeding 

De goudvink eet bessen zoals die van meidoorn, liguster, kamperfoelie, braam en 

bitterzoet, vooral om de zaden. Ze eten ook zaden van kruidensoorten zoals brandnetel, 

wilgenroosje, boterbloem, paardenbloem, kruiskruid en melkdistel. Eten ook essenzaden. 

Als er 's winters weinig essenzaad is, eten ze ook de knoppen van de bomen.  

In de kooi stellen deze vogels dezelfde eisen aan het voedsel. Het zijn echter zaadeters 

dus moet er een goed zaadmengsel worden gegeven. Tegenwoordig zijn hiervoor speciale 

mengsels voor in de handel verkrijgbaar.. Daarnaast dienen allerlei onkruidzaden, 

graszaden, paardenbloemknoppen, knoppen van vruchtbomen, bessen, groenvoer, eivoer 

en gekiemd zaad te worden verstrekt.  Natuurlijk dienen ook maagkiezel en grit vrij ter 

beschikking te staan. Tijdens de kweek is er bij het groot brengen van de jongen ook 

behoefte aan dierlijk eiwit in de vorm van larven en insecten. 

Huisvesting 

Omdat deze vogel van oorsprong ook in Nederland voorkomt vormt het geen enkel 

probleem om hier tijdens koude winters te overleven. Wel dient er een droog en 

vorstvrij nachthok aanwezig te zijn zodat ze zich altijd even terug kunnen trekken, 

mocht het toch te koud worden. Ze zijn nooit agressief jegens medebewoners.  

Kweken 

De beste broedresultaten met goudvinken worden behaald in broedkooien en vluchtjes 

van 2x1x2 (hxbxd). Eind april kunnen de vogels bij elkaar geplaatst worden in broedkooi 

of vluchtje. Hang in een beschut deel van de kooi of vlucht een half open nestkastje op. 

Verder dient nestmateriaal verstrekt te worden in de vorm van kokosvezel, 
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grasstengels, veertjes e.d.  Al gauw zal de pop een nest gaan bouwen. De man helpt niet 

mee maar blijft wel steeds met nestmateriaal in zijn bek rond het popje draaien. Als 

het nest klaar is mag na enkele dagen het eerste eitje verwacht worden. Gemiddeld legt 

het popje 4 tot 5 eitjes die lichtblauw tot lichtgroen van kleur zijn met donkere vlekjes. 

Allen het popje bebroed de eieren. Na ongeveer 12 tot 14 dagen komen de jongen uit het 

nest en nog eens 2 weken later vliegen ze uit. Een veel voorkomend probleem is dat de 

man tijdens het broedproces de pop lastig blijft vallen waardoor er van broeden niets 

terecht komt. Door de man in het zicht van pop op te kooien kunnen deze problemen 

voorkomen worden. Bij het uitkomen van de jongen kan de man dan weer worden 

vrijgelaten en kan deze de jongen mee grootbrengen.  

Mutanten 

Doordat er veel gekweekt wordt met de goudvink is er op dit moment een standaard 

ontwikkeld voor een vogel die niet in de vrije natuur voorkomt. Deze goudvink is een 

kweekproduct van vele jaren. Ook zijn er verschillende kleurmutaties ontstaan.  

  

  

Een vogel die zijn plaats verdient op iedere tentoonstelling. 
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Vogelwandeling Engelermeer  

Zoals ieder jaar is er ook dit jaar weer een avondwandeling georganiseerd. Onder 

begeleiding van een natuurgids van het IVN werd dit jaar een bezoek gebracht aan het 

natuurgebied Engelermeer nabij Engelen. Zo dicht bij huis maar voor de meeste  

deelnemers toch een onbekend stukje ’s-Hertogenbosch. 

       

De oorspronkelijke plas is waarschijnlijk een restant van een oude stroomgeul van de 

Maas van vóór de 13e eeuw.   

Voor het uitgraven van de Bergsche Maas in het begin van de 20e eeuw, werd bij hoge 

waterstanden van de Maas het systeem van de Beerse Maas gebruikt om het overtollige 

water via de Beerse Overlaat af te laten vloeien. Dat stroomde dan vanaf Grave naar 's-

Hertogenbosch en belemmerde de afvoer van het water van de Aa en de Dommel. Dit 

laatste water stroomde dan de Vughtse Gement in, deels naar het westen ten noorden 

van de Drunense Duinen in de richting van Waalwijk en het Oude Maasje, deels echter in 

noordoostelijke richting voorlangs de keerdijk van Vlijmen naar Bokhoven, waar 

een overlaat het water alsnog in de Maas kon doen stromen. Een deel van de stroomgeul 

van die laatste route bleef permanent met water gevuld en heette het Engelermeer. 

Na de Tweede Wereldoorlog werd de plas gebruikt voor uitgebreide zandwinning, 

daardoor vergroot en uiteindelijk ingericht als recreatieplas, met uitzondering van het 

ondiepe noordelijk gedeelte dat een natuurgebied werd. 58 ha van het gebied 

Engelermeer wordt beheerd door Staatsbosbeheer als natuurgebied. Dit omvat 

een eendenkooi, open water, moerasbos, veenmosarm rietland en cultuurland. Het 

moerasbos behoort tot het elzenrijk essen-iepenbos en het droog essen-iepenbos. 

In 1990 werden geiten ingeschaard om het oprukkende struikgewas in te tomen. Het 

riet wordt tegenwoordig gemaaid in plaats van afgebrand. De eendenkooi was in gebruik 

als tel- en ringstation en ook is het een rustgebied voor watervogels maar is inmiddels 

verwijderd, onderdelen zijn nog wel herkenbaar in het terrein. 

Gelukkig was het mooi weer en dat was te merken aan de deelnemers. Met een grote 

groep waarbij ook, naast leden van de vereniging, ook de partners aanwezig waren 

https://nl.wikipedia.org/wiki/13e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bergsche_Maas
https://nl.wikipedia.org/wiki/20e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beerse_Maas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beerse_Overlaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grave_(plaats)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aa_(Noord-Brabant)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dommel_(rivier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vught_(gemeente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gement_(Vught)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_Park_De_Loonse_en_Drunense_Duinen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waalwijk_(plaats)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oude_Maasje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlijmen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bokhoven
https://nl.wikipedia.org/wiki/Overlaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zandwinning
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eendenkooi
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rietland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elzenrijk_essen-iepenbos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Droog_essen-iepenbos
https://nl.wikipedia.org/wiki/1990
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hebben we een ruim 2 uur durende wandeling gemaakt. Verbazingwekkend hoeveel 

vogelsoorten we tijdens deze tocht zijn tegengekomen. De wandeling was net gestart of 

het Paapje liet zich al mooi zien. Een bijzonder vogeltje dat de wandeling al meteen een 

bijzonder tintje gaf. Ook de gids werd enthousiast. 

  

 

Al lopende hoor en zie je diverse soorten vogels, variërend van groot formaat zoals de 

Canadese gans en de blauwe reiger maar ook klein grut zoals de kneu en de tjif-tjaf. Het 

is verbazingwekkend hoeveel verschillende vogelsoorten er op een relatief klein 

oppervlak aanwezig is. 

Om een beeld te geven even een korte opsomming van soorten die we gezien en/of 

gehoord hebben. Te beginnen met watervogels, wilde eend, fuut, meerkoet, kuifeend, 

zomertaling, Canadese gans, knobbel zwaan, aalscholver en waterhoen. En dan hebben we 

pas het eerste deel van de wandeling afgelegd. 

 

 

Het paapje is een broedvogel van 

kruidenrijke, open graslanden, die op 

de grond een meestal goed verborgen 

nest bouwt. Het voedsel bestaat uit 

insecten, die vaak vanaf een zitplaats 

op een hoge plant, een paaltje of 

prikkeldraad opgespoord worden. Het 

zijn trekvogels, die ten zuiden van de 

Sahara overwinteren.  
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Net voordat we de route vanuit het watergedeelte, via wat graslanden richting de 

bebossing starten werden we nog verrast met een buizerd die laag over het land kwam 

langs gevlogen. In de rietkragen was duidelijk de kleine karekiet aanwezig en ook 

rietgors liet zich even zien. Ook de koekoek en de nachtegaal lieten zich horen. 

 

Samen wandelen en lekker wat kletsen en daarna luisteren naar de vogelzang of naar de 

uitleg die de gids geeft over het gebied en de nog zichtbare kenmerken in het terrein. 

De grote diversiteit van diverse landschappen maakt het een verrassend en afwisselend 

gebied.  

 

Het was weer een bijzondere wandeling in een natuurgebied zo kort bij huis maar voor 

de meeste deelnemers toch onbekend.
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Vogels in het nieuws 

4-JUN-2017 - Midden in het 11e seizoen van Beleef de Lente komt Vogelbescherming 

met een wereldprimeur: de camera’s volgen vanaf vandaag het leven van een 
koekoeksjong. Het ei komt naar verwachting over een paar dagen uit en ligt in het nest 

van een kleine karekiet. De koekoek voedt haar eigen jong namelijk niet zelf op, maar 

legt het ei in het nest van een andere vogel. En dat levert spectaculaire beelden op. 

De roep van de koekoek kent iedereen (koe-koek), maar nu is de koekoek ook live voor de 

camera’s te zien! Nog niet eerder was een koekoeksjong live via internet te volgen, een 
wereldprimeur dus. Via www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/koekoek zijn de 

ontwikkelingen in het nest 24 uur per dag te volgen. 

Koekoek en karekiet 

De koekoek is een zogenaamde parasitaire vogel: moeder koekoek legt haar ei in het 

nest van een waardvogel. Een vrouwtjeskoekoek specialiseert zich op een bepaalde 

vogelsoort of -familie. Zo zijn er onder meer heggenmus-koekoeken en karekiet-

koekoeken. Het ei lijkt sterk op die van de gastouder. In dit geval is het ei gelegd in het 

nest van een kleine karekiet in de Ooijpolder, bij Nijmegen. Zodra het koekoeksjong 

uitkomt, zal het de andere eieren of kuikens onschadelijk maken. Zo heeft het jong de 

moeder helemaal voor zich alleen. Dat zal een bijzonder gezicht opleveren: zo’n groot 
jong, met een heel klein moedertje. 

 

De koekoek heeft het moeilijk. In heel West-Europa zijn we in enkele tientallen jaren 

misschien wel de helft van de koekoeken kwijtgeraakt. De oorzaken zijn nog onduidelijk. 

Daarom is 2017 door Vogelbescherming en Sovon Vogelonderzoek uitgeroepen tot 

het Jaar van de Koekoek. Zo hopen we aandacht te genereren voor de bescherming van 

de koekoek en extra kennis te vergaren over het waarom van de achteruitgang. 

https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/koekoek
https://www.vogelbescherming.nl/koekoek
https://www.vogelbescherming.nl/heggenmus
https://www.vogelbescherming.nl/kleinekarekiet
https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/natuurgebieden/het-jaar-van-/jaar-van-de-koekoek
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Roodborst zingt toontje lager in de stad 
Het is één van de meest geliefde tuinvogels: de roodborst. Uit onderzoek van de 

universiteit van Southampton blijkt nu dat het gedrag en de zang van de roodborst 

verandert door de straatverlichting en het lawaai in de stad. Is dat iets om ons zorgen 

over te maken? 

 

Een kleine felle donder met vlammende oranjerode borst. Dat is de roodborst. Hij komt 

graag in de buurt van mensen, juist nu de temperaturen dalen is hij een vaak én graag 

geziene gast in onze tuinen. Bij de laatste Tuinvogeltelling (januari 2016) werd de 

roodborst in 7 van de 10 tuinen gezien. Roodborsten voelen zich behalve in bossen en 

natuurgebieden ook echt thuis in de bebouwde kom. 

Uit onderzoek van de universiteit van Southampton blijkt nu dat de zang en het gedrag 

van de roodborst wordt beïnvloed door licht en geluid. Het onderzoek vond plaats in een 

stadspark, waarbij werd gekeken hoe het gedrag van de roodborsten veranderde door 

nachtelijke verlichting (lantarenpalen) en lawaai van de weg door het park. Roodborsten, 

en vooral de mannetjes, starten relatief vroeg in de ochtend met het afbakenen van hun 

territorium. Daardoor zijn ze waarschijnlijk gevoeliger voor de nachtelijke verlichting 

dan andere vogels, stellen de onderzoekers. 

http://www.bbc.com/news/science-environment-38317255
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Nieuwtjes en weetjes 

 In 2017 vieren we het 40-jarig jubileum. Het hele jaar zal in het teken 

staan van dit jubileum. De jubileumcommissie, bestaande uit Eric Kuijpers, 

Jo Franken en Jan Maurix, is druk bezig met de voorbereiding. 

 Op zaterdag 1 juli aanstaande gaan we naar vogelpark Avifauna in Alphen 

aan de Rijn. De bus is nog niet vol, aanmelden kan bij Jan Maurix. 

 Er is nog steeds een vacature voor een bestuursfunctie. Zonder bestuur 

kan een vereniging niet bestaan dus heb je interesse of ben je gewoon 

benieuwd wat het deelnemen in een bestuur betekent, meld je aan bij een 

van de bestuursleden en kom proefdraaien.  

 Op 2 september 2017 organiseren we een boottocht met onderweg een 

pannenkoeken buffet. De definitieve uitnodiging volgt nog maar zet de 

datum alvast in de kalender.  

 Heb je zin om je in te zetten voor het jubileumjaar? Er wordt voor de 

verschillende activiteiten hulp gezocht. Meld je aan bij de 

jubileumcommissie en geef aan wat je zou kunnen en willen betekenen. 

 Heb je een leuk verhaal uit de vereniging van de afgelopen 40 jaar dat je 

met iedereen wil delen, neem contact op met de redactie. Samen kunnen 

we er een leuk artikel van maken. 

 We hebben altijd ruimte voor meer vrienden/sponsoren van onze 

vereniging. Heb je een mogelijke sponsor in gedachten, neem contact op 

met Jo Franken of Eric Kuijpers. Zij kunnen de mogelijkheden voor 

sponsoring bespreken en verder afhandelen. 

 

ALV 2017, beste kweker van Rosmalen 2016Ben Eberson 
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Lezing Lou Megens, Europese (zang)vogels in hun 

natuurlijk biotoop en als cultuurvogel 

Op 7 maart heeft Lou Megens (http://www.cultuurvogels.com) een lezing 

gehouden over Europese vogels. Ondersteund met vele foto’s heeft hij de 

aanwezigen meegenomen in de leefwereld van verschillende vogelsoorten. Omdat 

Lou zelf ook nog kweker is van een aantal Europese vogelsoorten werd het een 

interessante lezing voor iedereen. Hij is van verschillende vogelsoorten de 

eerste geregistreerde kweker van Nederland. Op zijn site staan de foto’s van 

een nestje jonge kuifmeesjes, recent bij hem in de volière geboren.  

 

Het is verbazingwekkend hoeveel soorten vogels er in Nederland voorkomen en 

ook met hoeveel liefde en inzet er met deze soorten wordt gekweekt. Van de 

Huismus tot de Raaf en alles wat daar tussen zit. Prachtige beelden en af en toe 

een mooi filmpje over vogelgedrag in de vrije natuur hield iedereen tot het einde 

geboeid. Ook de bijbehorende vogelgeluiden liet hij horen waardoor de lezing een 

nabootsing is geworden van een wandeling in de natuur. 

Als Lou vertelt dat er liefhebbers zijn die ijsvogels kweken, daarvoor maar op 1 

plaats in Nederland het juiste voer (lees vis) kunnen kopen, en de kosten en 

vooral moeite die dit met zich meebrengt voor lief nemen om een nestje jongen 

groot te krijgen, krijg je een heel ander beeld van het woord vogelliefhebber.  

Een boeiende lezing over vele facetten die onze hobby zo mooi 

maakt.

http://www.cultuurvogels.com/
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Vogels nader belicht: 

 

Grasparkiet 

De zesentwintigste in de reeks is de Grasparkiet. De oorspronkelijke vorm is helemaal 

terug van weggeweest. De afgelopen decennia werd de grasparkiet alleen in de Engelse 

vorm gevraagd op tentoonstellingen maar tegenwoordig mag de oorspronkelijke parkiet 

weer worden geshowd. Daar zaten veel mensen op te wachten en je ziet daardoor ieder 

jaar meer kleine grasparkieten, in diverse kleuren, op de show worden gebracht. Er 

zaten de afgelopen jaar verschillende vogels op onze show, ingebracht door de heren 

Jos Voets en John Broeren. 

 
 

De grasparkiet is een vogel van ongeveer 18 cm groot. Zoals op bovenstaande foto is 

lijken de pop (links) en man (rechts) veel op elkaar. Grote verschil is de kleur van de 

neusdoppen. De man heeft blauwe neusdoppen, die van de pop zijn huidkleurig.  Jonge 

vrouwtjes hebben meestal een lichtbeige tot bruine neusdop en jonge mannetjes een 

blauwe met witte ringen om de neusgaten, waardoor het voor leken moeilijk is om het 

geslacht te bepalen. Na ongeveer 6 weken is voor een ervaren kweker het verschil wel 

te zien. De neusdop verkleurt na de jeugdrui (ongeveer 12 weken). 

 

Er bestaat ook een kweekvorm, de Engelse grasparkiet. Deze vorm is door kweken en 

strenge selectie veel groter geworden (22 cm) en heeft als belangrijkste kenmerk een 

grotere kop door de zwaardere bevedering. De bevedering is stukken langer geworden 

waardoor hij er veel zwaarder uitziet.  
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Land van herkomst 
De grasparkiet behoort tot de papegaaiachtige en komt in het wild in grote zwermen 

in Australië voor. Ruim 150 jaar geleden werd de grasparkiet voor het eerst 

in Europa ingevoerd. Sindsdien is deze vogel in grote getale gekweekt en zijn er in de 

loop der jaren vele kleuren ontstaan.  Zoals bij alle Australische vogelsoorten geldt ook 

voor de grasparkiet al sinds de jaren 60 een invoerverbod. 

 

Voeding 

In de natuur leven grasparkieten vooral van graszaden. Zaad wordt daarom vaak gezien 

als volwaardige voeding, maar is dat niet altijd. Omdat het gekweekt wordt in landen 

waar soms nog volop gebruikgemaakt wordt van pesticiden en andere chemicaliën, is het 

geven van zaad uiteindelijk de oorzaak van veel gezondheidsproblemen bij grasparkieten 

en papegaaien. De beste voeding is compleetvoer, ook wel pellets genoemd. Dit voer 

bevat alle benodigde voedingsstoffen in de juiste verhouding. Bij gebruik van een 

zaadmengsel dient pas nieuw zaad gegeven te worden als het bakje vrijwel leeg is, dit 

om te voorkomen dat de vogel de lekkerste zaadjes er steeds uitpikt waardoor het 

dieet te eenzijdig wordt en het dier te weinig essentiële voedingsstoffen binnenkrijgt. 

Extraatjes zoals groente en fruit, en kruiden als peterselie en basilicum, maar 

ook vogelmuur en paardenbloem (vooral de bladeren en wortel), kunnen naast de pellets 

of zaden gegeven worden, maar in kleine hoeveelheden. Avocado en rabarber zijn giftig 

voor grasparkieten en papegaaien. Stukjes appelschil worden vaak gewaardeerd om aan 

te knabbelen. 

Vers drinkwater dient altijd beschikbaar te zijn, hoewel de vogel uit droge streken 

komt en niet veel drinkt. Grasparkieten nemen ook graag een bad, dit komt de kwaliteit 

van het verenkleed ten goede . 

Snoepstokken worden niet aanbevolen vanwege de vele suikers, al bestaan er 

tegenwoordig ook stokken zonder suikers. Een alternatief is trosgierst. Het bevat 

echter vetten en moet om die reden slechts met mate gegeven worden.  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Australi%C3%AB_(continent)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europa_(werelddeel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zaad_(plant)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chemisch_bestrijdingsmiddel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peterselie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Basilicum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vogelmuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paardenbloem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Avocado
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rabarber
https://nl.wikipedia.org/wiki/Drinkwater
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Trosgierst&action=edit&redlink=1
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De kweek 
Een broeds vrouwtje legt met tussenpozen van één dag een ei. Het vrouwtje gaat dag en 

nacht op de eieren zitten om ze onder haar veren warm te houden, alleen zo kunnen ze 

uitgebroed worden. De Grasparkiet is een holenbroeder. Grasparkieten maken geen 

nesten, ze broeden in een rechthoekig nestkastje met een holte in de bodem zodat de 

eieren dicht bij elkaar blijven liggen en niet wegrollen. Het vrouwtje komt als ze op 

eieren zit, enkel uit het nestkastje om haar behoefte te doen, even haar vleugels te 

strekken en iets te drinken. Eten wordt door het mannetje bij haar gebracht. Na 

ongeveer 18 dagen komen de jongen uit het ei, ze zijn dan kaal en roze, maar kunnen 

meteen al hard piepen. De moeder eet de kalkrijke lege eierschalen op en gebruikt ze 

als voedsel voor de jonge grasparkietjes. Het voeren gaat steeds in dezelfde volgorde: 

eerst de grootste en ten slotte de kleinste. De vader helpt druk mee met het brengen 

van eten, hij geeft het aan de moeder. Na 28 dagen hebben de jonge vogels veren. 

Jonge grasparkieten slapen veel. Na ongeveer 33 dagen gaan ze het nest uit, vervolgens 

zorgt de vader nog enige tijd voor ze. Na ongeveer een week kunnen ze voor hun eigen 

voedsel zorgen. Grasparkieten zijn klaar om een nieuwe thuis te krijgen als ze 8 weken 

oud zijn. Wanneer ze vier maanden oud zijn, doorgaan ze de eerste rui en worden ze 

intensiever van kleur. Ze verliezen dan ook de streepjes op het voorhoofd. De neusdop 

bij mannetjes kleurt blauw, uitgezonderd bij kleurschakeringen zoals recessief bont en 

ino's. Met vijf maanden zijn ze geslachtsrijp. 

 

Huisvesting 
De vogels kunnen in zowel in een volière als in ruime broedkooien worden gehouden. De 

grasparkiet is een geharde vogels die in een volière met een vorst- en tochtvrij 

nachtverblijf prima kan overwinteren. Heel strenge kou is wel wat lastiger voor ze, zorg 

ervoor dat ze op zo’n moment naar binnen kunnen. 

Voor een volière staat geen afmeting, voor een broedkooi is de minimale maat van 80 cm. 

lang, 40 á 50 cm. diep en 50 cm. hoog. Omdat er soms nesten van 5 of 6 jongen worden 

geboren zijn de broedkooien eerder te klein dan te groot.  

 

Mutaties 

 

 
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Broeden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nestkast
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Invasieve exoten, natuurlijke variatie 

Bijna dagelijks komt er wel een nieuwsbericht over de bedreiging van vogelsoorten in de 

Nederlandse natuur. De zogenaamde rode lijst, een overzicht waarop die vogelsoorten 

staan die zeldzaam zijn geworden in het Nederlandse landschap, groeit bijna ieder jaar 

met een paar nieuwe soorten. Dit is zorgwekkend, maar gelukkig is er ook een 

tegenbericht. De afgelopen jaren zijn we ook een aantal soorten rijker geworden. 

Vogelsoorten uit andere delen van de wereld die in Nederland kunnen overleven en zich 

zelfs prima kunnen handhaven en voortplanten. Inmiddels komen deze soorten in 

redelijke aantallen voor. De vraag is echter wel of dit een positief of negatief heeft op 

de inlandse flora en fauna. Voor de vogelspotter is het een leuk plaatje als je deze 

vogels tegenkomt op een wandel- of fietstocht. 

Daarnaast is het gewoon de natuur die zorgt voor andere soorten in onze omgeving. De 

klimaatverandering geeft daar de afgelopen jaren een tempoversnelling aan en er komen 

steeds meer van oorsprong Zuid Europese vogels naar noordelijkere streken en dus ook 

naar ons land. 

We houden het echter in dit artikeltje bij soorten die de mens heeft meegebracht. 

Fazant 

Deze vogel is door de Romeinen al ingevoerd in Europa en dat met name voor de jacht. 

De fazant die we in natuur tegenkomen is een mengeling van verschillende soorten 

jachtfazanten die hun oorsprong hebben in Azie. De haan is een prachtige vogel met een 

zeer opvallende tekening op de kop. De fazant komt bijna overal in Nederland voor, ook 

in onze omgeving is hij als je een beetje oplet regelmatig te zien. Let er maar eens op 

als je bij Intratuin komt. 
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Halsbandparkiet en Grote Alexanderparkiet en Monniksparkiet 

Nederland kent inmiddels 3 parkietensoorten die in de vrije natuur voorkomen. Alle drie 

hebben ze een thuis gevonden in de grote steden waarbij de Halsbandparkiet inmiddels 

in de randstad op plaatsen zich echt gehuisvest heeft en soms  voor stevige overlast 

zorgt. Begin jaren ‘70 van de vorige eeuw zijn enkele exemplaren ontsnapt. Het heeft 
echter tot eind jaren ‘90 geduurd voordat deze vogel echt in aantal toe begon te nemen. 

Schattingen lopen uiteen van 1000 tot 2500 broedparen in de grote steden 

(Amsterdam, Rotterdam, Den Haag). Inmiddels worden er ook al mutanten gezien, met 

name de blauwe halsbandparkiet schijnt het te gaan lukken om te overleven. De witte en 

gele vallen waarschijnlijk toch te veel op waardoor ze sneller door roofvogels worden 

gezien en gevangen. 

  

De grote Alexanderparkiet komt voor in en om het Vondelpark in Amsterdam. Het zijn 

er nog niet zoveel (zie site SOVON.nl) maar de soort is sterk genoeg om te overleven en 

sinds 2015 ook te broeden en jongen groot te brengen. Hij lijkt veel op de 

halsbandparkiet maar voor de kenner zijn beide makkelijk te onderscheiden. De 

Alexanderparkiet is forser van postuur en heeft een grotere snavel. De band in de hals 

is breder en de borst en schouders zijn bij deze vogel grijsachtig van kleur. Ook heeft 

de man zogenaamde roestplekken op zijn vleugels. Deze vogels komen dicht bij huis en 

zijn betrekkelijk tam.      

Deze parkieten komen oorspronkelijk uit India, Zuid-

Oost Azië en Centraal Afrika en vallen allebei enorm 

op in ons Nederlands landschap. Ten eerste door hun 

geluid maar ook door de kleuren die ze dragen. Het 

zijn hard groene parkieten met mooie accenten 

rondom de kop. Een aanwinst voor de vogelaar.  

 

De halsbandparkiet trekt zich 

niet veel aan van onze 

winter(s). Foto is gemaakt in 

Delft. 
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De monniksparkiet is een kleinere parkiet. Ook deze is overwegend groen maar heeft 

een prachtige grijze borst en kop. In de vlucht vallen de blauwe vleugelpennen pas echt 

op en geeft een prachtig plaatje. Hij wordt ook muisparkiet genoemd. Oorspronkelijk 

komt de monniksparkiet uit Argentinië en het zuidelijk deel van Brazilië.  

 

In Apeldoorn leeft sinds het begin van het millennium een vrij grote groep 

monniksparkieten half-wild. Er worden steeds meer broedgevallen gerapporteerd, dus 

geleidelijk aan is het een zelfstandige wilde populatie aan het worden. In Deventer is 

een grote groep rondom het park in de wijk Zandweerd te vinden. 

Ook in de wereld van de watervogels is het nodige veranderd. Sommige soorten laten 

zich nog niet overal zien maar ze zijn er wel.  

Grote Canadese gans 

 

Sinds de jaren 50 in Nederland is deze ganzensoort aanwezig. Tot eind jaren ’80 werd 
door bejaging geprobeerd de soort te verwijderen maar dat is niet gelukt. Tegenwoordig 

zie je ze overal. De groene ringen om de nek zijn een hulpmiddel bij het onderzoek dat 

al enkele jaren loopt. Sovon wil het gedrag van deze ganzen in beeld brengen en kan met 

deze ringen individuele ganzen volgen. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Apeldoorn_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Deventer
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Rosse stekelstaart 

  

Carolina eend 

 

Mandarijn eend 

 

Nijlgans 

 

 

Deze oorspronkelijk Amerikaanse eend broedt 

sinds de jaren 1990 in beperkt aantal in 

Nederland. In 2010  werd het aantal 

broedparen geschat op 16 tot 20. Deze 

broedvogels zijn waarschijnlijk afkomstig uit 

Engeland en het kanaal over gestoken naar 

ons land. Ook ontsnappen vogels uit volières in 

Nederland. Het aantal broedparen neemt 

mogelijk af dankzij het uitroeiingsprogramma in 

Engeland. 

Deze eend komt ook uit Amerika en leeft daar 

in een beboste omgeving. Ze broeden in een 

holle boomstam. In Nederland kan je dit mooie 

eendje op verschillende plaatsen tegenkomen. 

Het aantal wilde Carolina eenden in Nederland 

wordt op ca. 100 stuks geschat. 

 

Deze eend kom je vaker tegen in de vrije 

natuur. Enkele honderden broedkoppels leven 

in vrijheid, als sinds de jaren 70. Ontsnapte 

vogels hebben zich goed weten te handhaven 

en in het waterrijk Nederland hebben ze hun 

plek echt gevonden. Het is van oorsprong een 

eend die uit China komt maar zich prima voelt 

in ons Nederlands klimaat.  

Als laatste in dit overzicht de Nijlgans. De 

polder tussen Rosmalen en Nuland zit er vol 

mee dus het kost niet al te veel moeite om 

deze vogel te zien. Deze ganzensoort heeft 

midden jaren 60 zijn opwachting gemaakt en 

het aantal broedparen in Nederland wordt nu 

geschat op 15.000. Een paar ontsnapte 

exemplaren hebben voor een explosie van het 

aantal Nijlganzen gezorgd. 


