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Na zijn vertrek uit Ierland, ongeveer acht jaar 

geleden, heeft Jos meerdere verhuizingen achter de 

rug in zijn geboorte plaats Nijverdal. Reden om 

met hem eens wat verder door te praten over de 

huisvesting van onze grasparkieten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wim Velgersdijk (webmaster) weet wel waar 

Nijverdal ligt want zijn vrouw komt hier vandaan 

maar voor de andere leden van de NGC even een 

korte schets van deze mooie plaats gelegen aan de 

rand van de Nijverdalse- en Noetselerberg. 

Nijverdal valt onder de gemeente Hellendoorn en 

ligt op de kruising van de Regge en de weg van 

Almelo naar Zwolle. Nijverdal ligt aan de voet van 

de Sallandse Heuvelrug op de grens van Twente en 

Salland. Even ten westen van Nijverdal ligt de 

Publiekssterrenwacht Hellendoorn. Nijverdal is 

van oudsher een fabrieksarbeidersdorp en 

waarschijnlijk wel bekend van de Koninklijke Ten 

Cate B.V. en voor vogelliefhebbers door de van 

Keulen kooien. Op het industrieterrein heeft Jos 

zijn werkplaats met een ruime bovenverdieping, 

wel ideaal voor het werk als timmerman (ZZP-er) 

maar wat de huisvesting is hij nog op zoek naar 

een andere woning. Dit zal dan waarschijnlijk wel 

zijn laatste keer zijn dat hij een hok voor de vogels  

 

 

gaat maken. Dat zijn er dan vier in ongeveer acht 

of negen jaar tijd. Wij kunnen dus gerust stellen 

dat hij ervaring heeft. Daarbij ook de nodige uren 

heeft besteed op papier en in gedachte over het 

construeren van een passende huisvesting met een 

gelimiteerd budget.         

Het vogelhok is onderdeel van de werkplaats en 

heeft een afmeting van 6.30 meter bij 3.60 meter. 

Een grote vlucht die praktisch ingedeeld is zodat er 

ook twee vluchten van gemaakt kunnen worden om 

de mannen en de poppen te scheiden door het 

verwijderen van een tussen wand. Gezien zijn 

goede connectie met enkele medewerkers van de 

firma van Keulen en zijn werk als timmerman is hij 

aan plaatmateriaal gekomen met een toplaag van 

polyester. Dit is een polymeer dat bestaat uit een 

keten van esterverbindingen. Het is dus een harde 

kunststof- laag die eenvoudig schoon te maken is 

en niet snel krast. De broedkooien aan de lange 

zijwand van het hok is volledig van dit materiaal  

gemaakt. Het zijn dus geen demontabele kooien, 

Jos geeft er de voorkeur aan een vaste verlijming 

en de naden zijn allemaal af gekit. Dit om 

eventuele bloedluis het zoveel mogelijk  lastig te 

maken, dit is mede de reden dat hij geen lades in de 

broedkooien heeft. Met twee magneten is aan de 

frontzijde kan een 5 centimeter hoog plaatje 

bevestigd worden zodat de bodembedekker er niet 

uitvalt. Bij de reiniging van de kooien is dit 

gemakkelijk te verwijderen (zie foto). Het 

schoonmaken van het 
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vogelhok is niet zijn grootste liefhebberij, hij 

besteed zijn tijd liever aan het observeren van de 

vederstructuur van zijn vogels, daarom zoekt hij 

naar een simpele werkwijze die niet te veel tijd in 

beslag neemt. Om de jonge garde in diverse 

leeftijdsfasen een passende huisvesting te bieden 

zijn er drie babykooien, daar blijven de vogels tot 

ze beginnen met de koprui. Vervolgens gaan ze 

door naar een kleinere vlucht totdat de 

kopbevedering volledig is geruid. Daarna komen 

ze in de grote vlucht bij de volwassen vogels. 

Hiermee kunnen de kwetsbare periodes goed 

gemanaged worden en hebben de jonge vogels de 

tijd om het gedrag van de volwassen vogels te 

observeren en te  kopiëren als ze in de grote vlucht 

zijn geplaatst. Om van de grote vlucht twee 

binnenvluchten te maken is er naast de 

scheidingswand ook de bevestiging van de 

zitstokken die opvalt. Hierdoor is er meer ruimte 

om in het hok te staan en onder de zitstokken 

schoon te maken. Omdat hij binnen zijn budget 

niet het grofmazige gaas kon vinden, of spijlen 

zoals van de firma Oestringer, heeft hij dit op een 

andere manier weten op te lossen. Voorfronten van 

een niet zo gangbare afmeting heeft hij voor een 

redelijke prijs kunnen aanschaffen en  deze 

bevestigd op de profielen met een zwarte poeder 

coating. Ook de schuifdeurtjes die er in zitten 

storen niet en zijn ook handig om de vogels weer in 

de vlucht terug te zetten zonder dat de deur 

geopend hoeft te worden. De ventilatie is niet 

ideaal maar daar zijn op dit moment geen geschikte 

oplossingen voor om dit te verbeteren en natuurlijk 

komt er vanuit de werkplaats ook wel wat 

ongewenste stof binnen. Maar door het openen van 

de grote deuren van de werkplaats kan er in een 

korte tijd wel snel verse lucht naar binnen gebracht 

worden. Bij het voorportaal van het hok is nog een 

voorraadkast, een toilet en een wasruimte. Direct 

bij de ingang van het hok is er een smalle, lange 

trainingskooi waar de vogels kunnen wennen aan 

het bezoek en het verblijven in een 

tentoonstellingskooi.  
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De herstart met de vele verhuizingen was niet 

eenvoudig, zeker als je vogels van een hoog 

kwaliteitsniveau hebt gehad zoals in de Ierland 

periode. Maar met realisme, gedrevenheid en 

kennis van zaken is er in een relatief korte periode 

wel weer een acceptabel niveau te bewerkstelligen. 

Het partnership is dan ook in 2017 gepromoveerd 

naar de championsklasse en bij de GGC werd in 

dat zelfde jaar de beste totaal prestatie behaald in 

de onderlinge competitie. Altijd op zoek naar een 

passende “outcross” die past in de lijn is één van de 

drijfveren van Jos. Een visie waar het naar toe 

moet en waar het de vogels nog aan ontbreekt is 

een sterkpunt van hem (de eigen vogels niet 

overwaarderen), de details kunnen hem minder 

boeien. Op facebook speurt hij met een kritische 

blik dan ook naar vogels die hem aanspreken en 

net wat extra’s te bieden hebben. Het bestand is 

dan ook opgebouwd met aansprekende namen van 

kwekers die wat gepresteerd hebben in de 

vogelport. Het spel met de veren heeft hij goed in 

de vingers en de bevruchting is goed van zijn 

vogels. Wel zijn er periodiek wat problemen met 

het (af)sterven van de jongen. Maar uiteindelijk 

blijven er elk jaar voldoende vogels over voor de 

verkoop, ook een onderdeel van de hobby waar hij 

plezier aan beleefd. Ook al gaan de buitenlandse 

transactie niet altijd even vlot en naar zijn zin. 

Maar dat is dan weer een goede reden om er een 

biertje te nemen en het ongemak weg te spoelen. 

Voor meer informatie zie de website 

www.argrasparkieten.nl en facebook. 
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