Gezelschapsvolière

Wie het geluk heeft over veel ruimte te beschikken en meteen met een volière kan
beginnen, die overweegt misschien wel een gezelschapsvolière. Meerdere
soorten onder een dak. Belangrijk is dan wel goed te letten op de soorten die bij
elkaar worden gezet. Immers niet alle vogels kunnen goed met elkaar overweg.
Belangrijk is ook om niet teveel vogels bij elkaar te zetten. Een koppeltje per m3 is
de vuistregel maar enige ruimte zit daar wel in.
Let ook op het aantal koppeltjes per soort omdat in de broedtijd het gedrag van
vogels vaak anders is en dan zijn vechtpartijen niet uitgesloten.

Meer keuze

Om te beginnen met het houden van vogels als hobby kan ook gekozen worden
uit andere soorten dan Kanarie, Grasparkiet of Zebravink.
Voor tropische vogels komen o.a. ook Japanse meeuwtjes, Rijstvogels,
Loodbekjes, Zilverbekjes in aanmerking. Bij de parkietachtigen zijn dat
Grasparkiet, Agapornis roseicollis, fischeri of personatus, maar ook de parkieten
zoals Turquoisineparkiet, Elegantparkiet en Catharinaparkiet.
Bij de kanaries is er een ruime keuze uit zangkanaries, zoals Harzers,
Waterslagers en Timbrado’s. Kleurkanaries en Postuurkanaries zoals de Gloster
en de Lizard.

Tips
voor beginners

Algemeen

Wie meer informatie wenst kan terecht op de site www.anbvv.nl
Daarop vind je ook alle verenigingen van de ANBvV door het hele land.
Bellen met het Bondsbureau kan natuurlijk ook te. 0547 – 388706
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Vogels houden betekent de levende natuur in huis halen. Sommigen van ons zijn
er mee opgegroeid, maar anderen maken er pas later kennis mee. Voor wie dat
laatste geldt, is het sleutelwoord om te beginnen INFORMATIE. Wie zich vooraf
goed informeert, voorkomt later veel teleurstelling. Dat laatste moet voorkomen
worden en dus maar niet aan de verleiding toegeven om zo snel mogelijk vogels
aan te schaffen zonder eerst eens goed rondgekeken te hebben. Nee, eerst goed
informatie inwinnen alvorens tot aanschaf over te gaan. de website van de
Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders (ANBvV) waar een schat aan
informatie is te vinden.

Bovendien staan alle verenigingen van de Bond daar aangegeven.
(www.anbvv.nl)

Er zijn nogal wat plaatsen voorhanden om aan informatie te komen. Internet en
boeken liggen voor de hand, maar vaak werkt het beter om ergens te gaan kijken
en te praten met mensen die al langer ervaring hebben opgedaan met het houden
van vogels. Soms is in de buurt wel een vogelvereniging te vinden en wie
daarmee niet zo goed weg weet, die kan altijd terecht op de site van de Algemene
Nederlandse Bond van Vogelhouders (ANBvV) waar een schat aan informatie is
te vinden. Bovendien staan alle verenigingen van de Bond daar aangegeven.
(www.anbvv.nl)
Lid worden van een vereniging die is aangesloten bij de ANBvV valt zeker te
overwegen. De kosten vallen erg mee en elke maand ligt het fraaie blad
Vogelvreugd in de bus. Daarin staat veel waardevolle informatie die direct te
gebruiken is, maar ook komen er veel verwijzingen aan de orde waar gebruik van
kan worden gemaakt.

Alle begin is moeilijk

Het is verstandig om als beginner niet meteen vogels te gaan houden, die veel
kennis en ervaring vereisen. Alle begin is moeilijk dus maar wat makkelijker
beginnen! Op die manier doe je veel ervaring op, die later goed van pas komt.
Bovendien is het belangrijk om niet meteen met teleurstellingen te worden
geconfronteerd. Gebeurt dat wel dan verflauwt vaak de belangstelling. Wat met
veel enthousiasme is begonnen, verdwijnt dan als sneeuw voor de zon.

Wat zijn nu geschikte vogels om mee te beginnen?

Er liggen al tal van mogelijkheden, die meteen ook al weer een keuze inhouden.
Niet altijd is het nl. verstandig om vogels bij elkaar te zetten. Ze passen gewoon
niet bij elkaar. Vaak omdat ze in de natuur ook niet dicht bij elkaar leven. Vergeet
daarnaast niet dat meerdere soorten bij elkaar altijd worden samen gebracht in
een kleinere ruimte. Een kooi of een misschien later een volière geeft een vogel
gewoon minder mogelijkheden om zich uit de voeten te maken als dat nodig
mocht zijn.

Eigenlijk zijn er 3 soorten die heel geschikt zijn:
 grasparkiet
 kanarie
 zebravink
Ze zijn zo geschikt omdat ze geen hoge eisen stellen. Niet aan de
huisvesting en ook niet aan de voeding.
Bovendien zijn ze goedkoop in aanschaf en gaan ze makkelijk tot broeden
over. En daarmee kan dan ook weer een schat aan ervaring worden
opgedaan. Niet onbelangrijk is daarnaast dat binnen alle drie de soorten
tal van variaties mogelijk zijn als het gaat om de kleuren.

Huisvesting

De keuze van een soort kan niet los worden gezien van de huisvesting die
geboden wordt. Wie met vogels wil broeden moet meteen een paartje
aanschaffen en dat betekent ook weer meer ruimte.
Voor een koppeltje van een van de genoemde soorten kan een kooi van 60 x 40 x
40 worden genomen maar beter nog is een slagje groter dus 80 x 40 x 40. Op die
manier is er ook voldoende vliegruimte. Let erop dat de zitstokken voor de vogels
passend zijn. Niet te dik maar ook niet te dun.
De teentjes moeten niet helemaal om de zitstok heen kunnen. Op de bodem doen
we (schelpen)zand, houtsnippers of kattenbakkorrel maar er zijn meer
mogelijkheden. Iedere vogelhouder heeft zijn eigen voorkeur. Bedenk in elk geval
dat het materiaal goed vocht moet opnemen en vooral niet te stoffig is.
Wie veel ruimte heeft, kan natuurlijk overgaan tot de aanschaf van een volière.
Dat kan zowel binnen als buiten en de mogelijkheden zijn legio. Maar maak het
vooral in het begin niet te ingewikkeld. Zorg in elk geval voor een goed
nachtverblijf en bedenk of de vogels de hele winter buiten kunnen blijven. Voor de
drie genoemde soorten kan dat (mits er een goed nachthok aanwezig is) maar
niet alle soorten kunnen tegen ons gure, koude en natte winterweer. Denk ook na
over beplanting in de volière.
Sommige vogels slopen die meteen zoals grasparkieten. Maar ook kanaries
kunnen er wat van. Tropen bieden wat dat betreft meer mogelijkheden.
Wie meteen een volière wil beginnen doet er goed aan zich op dat onderwerp
degelijk voor te bereiden, waarbij de beplanting nog een apart hoofdstuk is.

Voeding

Een stuk simpeler ligt het bij de voeding.
Of het nu gaat om Kanarie, Zebravink of Grasparkiet in alle drie de gevallen biedt
de dierenspeciaalzaak kant-en-klare zaadmengsels en extraatjes. Daarnaast is
het regelmatig verstrekken van wat eivoer belangrijk. Vogels die de ruimte hebben
vliegen meer en zullen dus wat meer eten. Vogels die minder ruimte hebben
verbranden minder.
Pas dan op met het geven van teveel voer omdat ze dan snel kunnen vervetten.
Denk bovendien aan het geven van vers drinkwater en wel elke dag! Daarnaast
gaan veel vogels graag in bad. Dus ook dat hoort erbij.

Hygiëne

Het lijkt een open deur maar is het zeker niet. Hygiëne wordt vaak onderbelicht en
is toch zo belangrijk. Alles goed schoon houden en regelmatig ontsmetten om
geen ongedierte in kooi of volière te krijgen. Dat geldt voor de kooi maar ook voor
de voerbakjes en waterfonteintjes. De een is daar makkelijker in dan de ander,
maar eigenlijk mag op dat punt geen enkele concessie worden gedaan.

