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Deze maand zijn we te gast in Warnsveld bij Kees 

en vrouw Alie ze wonen daar in een mooi hoekhuis 

met nogal wat grond voor tuin en volières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warnsveld (Nedersaksisch: Wansveld) is een 

plaats in de gemeente Zutphen in de Nederlandse 

provincie Gelderland. Warnsveld was tot 1 januari 

2005 een zelfstandige gemeente. 

 

De Martinuskerk in Warnsveld is waarschijnlijk al 

in de 9e of de 10e eeuw gesticht. Warnsveld werd 

voor het eerst genoemd in schrift in 1121.  

De gemeente Warnsveld besloeg tot laat 19e eeuw 

het gebied van Zutphen tot aan Lochem. Het dorp 

Wichmond en de buurtschappen Vierakker, 

Warken, Leesten en Bronsbergen maakten eertijds 

onderdeel uit van 'Warnsveld'.  

Op 28 maart 1945 vond de laatste dodelijke V1-

inslag in Nederland plaats op de Molenbult in 

Warnsveld. Er waren twaalf dodelijke slachtoffers.  

De gemeente Warnsveld werd in 2005 

samengevoegd met de gemeente Zutphen. Het 

voormalige gemeentehuis is nu in gebruik als het 

hoofdkantoor van GGD Noord- en Oost 

Gelderland. Daar waar Warnsveld in de 

geschiedenis vooral het platteland rondom de stad  

 

Zutphen vormde, wordt Warnsveld nu vooral 

gezien als leef- en woongebied, uitloper van het 

stadsleven in Zutphen. Warnsveld kent een 

middelgroot winkelcentrum, genaamd Dreiumme, 

waarmee aan de basisbehoeften van de 

Warnsvelders wordt voldaan.  

Getuigen van geschiedenis zijn de landhuizen op 

de Rijksstraatweg, waaronder Huis 't Velde en Het 

Jachthuis, de Martinuskerk en de straten die 

genoemd zijn naar voormalige boerderijen op die 

specifieke plaats. Een ander markant monument is 

de korenmolen Nooit Gedacht uit 1905.  

Warnsveld was partnergemeente met Horstmar, 

een stad in het noorden van Noordrijn-Westfalen. 

Deze partnerband is door de gemeente Zutphen 

overgenomen.  In Warnsveld is de hoofdlocatie 

gevestigd van GGNet, een instelling voor 

geestelijke gezondheidszorg die werkzaam is in 

Gelderland.  

Sinds 2006 heeft Warnsveld een nationaal 

monument voor 'in het harnas' gestorven 

Nederlandse politiemensen. De Tuin van 

Bezinning is aangelegd achter het koetshuis bij de 

vestiging van de politieacademie in Huis 't Velde 

 

Velen onder ons zullen de naam Kees Bink wel 

kennen, maar minder zullen er een gezicht kunnen 

opplakken. Kees is toch al 40 jaar met 

grasparkieten bezig, wel kweken maar minder 

tentoonstellen zeker in onze speciaal club. Hij is 

dan ook van in het begin lid geweest van de  

Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders, 

en heeft daar veel werk verzet in de organisatie, tot 

de 2 Nederlandse bonden een fusie zijn aangegaan 

en dan heeft Kees een beetje afgehaakt. De 

geschiedenis zegt dat hij eerst begonnen is met 

enkele koppels roodruggen en na een jaar zijn daar 

de grasparkieten bijgekomen. Dit vooral omdat hij 

dat een leuke vogel vond. Achteraf zijn dan de 

roodruggen vervangen door de Agapornis soorten 

en deze zijn heden ten dagen nog altijd aanwezig 

op het hok.  
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In 1995 werd er ingeschreven voor een cursus van 

keurmeester, en met succes gevolgd en beëindigd 

en sinds dien is Kees een veel gevraagde 

keurmeester in Nederland en België, maar ook in 

Duitsland en hij heeft al een aantal keuringen 

gedaan in Pakistan. Dit zijn wel hele belevenissen 

omdat ge dan voor 8 of 10 dagen weg bent, en je 

door de Pakistaanse liefhebbers uitgenodigd wordt 

om hun hokken te bezoeken. En je ziet hier wel een 

andere manier van vogels houden, zowel in 

huisvestiging als in voeding en er is wel ander idee 

over het houden van vogels in deze landen, maar 

desalniettemin interessant, maar ze hebben dan ook 

een ander klimaat als het onze. Tijdens de cursus 

voor keurmeester maakte Kees kennis met Harry 

van der Linden, welke dan een beetje zijn mentor 

werd in de grasparkieten hobby. 

 

Het hok: 

 

Bij het bouwen en ontwerpen van de vogelkooi en 

de naast gelegen schuur en de garage daarachter 
moest er 

rekening 

gehoude

n 

worden 

met een 

grote 

boom, 

welke 

niet 
mocht 

gekapt 

worden 

en Kees heeft er dan zijn vogelverblijf maar rond 

gebouwd. En met de warmere zomers de laatste 

jaren is dit een plus punt, want deze boom geeft het 

hok zeer veel schaduw, en het blijft vrij koel in het 

hok als het zo warm is. 

Het binnen hok meet ongeveer 6 bij 3,5 meter en 

daar is over de ganse lengte een buitenvolière aan 

van 6 meter lengte  bij 1 meter diepte. Kees heeft 

er voor gekozen van er geen ramen in te maken 

maar wel schuiven die openkunnen zodat de vogels 

buiten kunnen. Deze schuiven zijn ontworpen dat 

hij die van de buitenkant kan bedienen zodat hij 

iedere keer niet in de volière moet. Ook heeft hij 

hier een 

mooi 

sproeisystee

m voorzien, hij kan gewoon de tuinslang er op aan 

sluiten en dan gaat er ieder meter een sproeikop 

water vernevelen, wat bij warm weer zeker 

geapprecieerd word door de vogels. 

In het binnen hok staan aan de linkerkant 20 

kweekbakken opgesteld met daar onder 4 kleine 

vluchtjes waar vooral de Forpus in gehouden 

worden, aan de rechterkant heeft hij ook 4 volières 

op hoogte met daar onder dan 2 volières die wat 

groter zijn en in het midden is een opslag ruimte 

voorzien, voor afvalzaden enz. In de onderste 2 

volières zijn de Agapornis lilianae en nigrigenis 

gehuisvest In het midden loopt een goed 

afzuigsysteem met 5 zuiguitgangen, dit systeem 

kan in 3 standen gezet worden , naargelang de 

behoefte en zo kan ook de temperatuur in het hok 

onder controle gehouden worden, verder is er een 

verwarming op stroom, de licht installatie werkt op 

klokken, zoals in de meeste hokken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vogels, 

 

Kees is door middel van Harry van der Linden wat 

begeesterd geraakt aan de Easley clearbody, een 

zeer moeilijk kleurslag waar je veel goede vogels 

moet instoppen om er wat resultaat van te krijgen. 

Het is op zich een dominante factor die toch zeer 
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veel recessieve eigenschappen heeft en dus niet 

gemakkelijk te kweken is naar het huidig 

ideaalbeeld. Het is wel de bedoeling van een 

opaline DF Easley clearbody lichtgroen te kweken 

die als lichaamskleur bijna geel is (alleen de stuit-, 

aars- en onder staart bevedering laten  nog de 

groene kleur zien) met een goede zwarte 

vleugeltekening en pennen heeft en dan nog een 

redelijke body als voorwaarde. Easley maal Easley 

is nu nog geen optie want ge houd nog maar een 

kermisparkietje over. Daar Kees niet echt een 

tentoon steller is wil hij dit als zijn doel maken in 

de hobby. Kees staat er wel op dat al zijn vogels 

behoorlijk kunnen vliegen, anders overleven ze de 

selectie niet. 

Op dit moment ten tijde van het bezoek net na dat 

de grenzen terug open waren na de Coronacrisis, 

hingen er aan al kooien en volières  

boerenwormkruid en bijvoet, dit geeft Kees vanaf 

de langste dag (21 juni) een paar maand lang dit 

vooral tegen wormen en andere parasieten in de 

vogels, het is een natuurlijke manier van kuren. En 

het heeft al jaren zijn succes bewezen. 

De voorkeur van Kees gaat vooral uit naar groen 

dit is  terug te zien in zijn gehele vogelbestand de 

meeste grasparkieten, Agapornis lilianae, 

nigrigenis roseicollis en zelfs de forpussen  hebben 

deze kleur. 

 

De voeding: het zaad is de Peters zonder onkruid 

mengeling van Garvo. Daarnaast hebben de vogels 

ruim beschikking over grit maagkiezel en 

wekelijks een kleine dosis vitalith. Als zacht voer 

wordt gebruik gemaakt van: witte molen next 

generation hier van worden 2 delen gebruikt tegen 

1 deel universeelvoer, om het mooi rul te krijgen 

wordt in de kweekperiode grof kiemzaad gebruikt 

en in de rust periode in de zomer een mengeling 

van rusk (met 1 maal in de week daarin multi 

vitamine) en perle morbide al of niet aangevuld 

met geraspte wortel /appel of gemalen broccoli. Dit 

zachtvoer wordt aangevuld met gevriesdroogde 

kruiden, verder gaan er nog een paar eetlepels 

mohair en chia zaad doorheen en dit wordt  

bovenop het verstrekte zaad aangeboden aan de 

vogels Eenmaal per week worden verse wilgen 

takken ter beschikking gesteld in de volières of 

vluchten dit ter voorkomen van verveling. 

Daarnaast krijgen de vogels iedere 2 dagen verse 

kruiden die Kees  gaat halen op een bouwterrein 

waar niet gespoten wordt en geen verkeer en 

vervuiling plaats vind. Naast bijvoet en 

boerenwormkruid krijgen de vogels zuring, melde, 

teunisbloem en maisgras voorgeschoteld 

afhankelijk van de rijping van de verschillende 

zaden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de koffie en gebak werd er nog wat nagepraat 

over de vogels en de problemen die er nu zijn door 

de Corona, het afgelasten van al de shows, zowel 

baby als clubshows, en dat ons leven er iets anders 

gaat uitzien na deze crisis met het nieuwe normaal. 

Want over het algemeen zitten al onze liefhebbers 

in de risicogroep. 
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