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Deze maand zijn we te gast bij Koen en Lia in 

Lembeek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembeek is een deelgemeente van de stad Halle in 

de Belgische provincie Vlaams-Brabant. Lembeek 

heeft een oppervlakte van 10,75 km² en telt (2004) 

7256 inwoners. Lembeek is gelegen aan de Zenne 

en het Kanaal Charleroi-Brussel, vlak aan de 

taalgrens.  

 

In de 12e eeuw was Lembeek om zijn strategische 

ligging een betwist gebied tussen de hertog van 

Brabant en de graaf van Henegouwen. In 1194 

kwamen die tot een vergelijk: Lembeek werd 

neutraal gebied tussen beide landen. In de 18e 

eeuw stimuleerde het Oostenrijks bewind de 

productie van jenever waar Lembeek van 

profiteerde omdat de uitvoer van drank en de 

invoer van grondstoffen vrijgesteld waren van 

accijns- en tolrechten. Tijdens de Tweede 

Wereldoorlog was Lembeek een kern van de 

verzetsstrijders. Jongeren smokkelden wapens over 

de grens met Halle en belangrijke vergaderingen 

vonden plaats in de diepe kelders van Lembeek. 

 

Het toponiem 'Lembeek' heeft mogelijk geleid tot 

de naam van de biersoort lambiek (ook wel 

lambik). Je vindt er momenteel nog een brouwerij 

die onder meer oude geuze steekt: Brouwerij Boon 

 

 

 

 

Op paasmaandag is er de jaarlijkse Sint-

Veroonmars, de enige soldatenprocessie in 

Vlaanderen 

  

Koen en zijn familie wonen in een rustige 

woonwijk. Opvallend is dat de tuin, waar de vogels 

zitten, een verval kent van zeker 4 meter, 

misschien wel iets meer. Dus als je achteraan 

buiten komt hebben ze een plateau waar hun terras 

is en een kort grasveld met wat beplanting dan ga 

je bijna twee meter omlaag langs een paadje, hier 

krijgt ge terug een plateau met gras en beplanting, 

dan kunt ge langs een trap of een paadje terug naar 

beneden, waar het onderste stuk van de tuin is en 

hier is het vogelhok, met daarnaast een berging , 

serre en het kippenhok. 

 

Koen grapte nog:  "Ge ziet als ik alle dagen een 

keer of vijf naar de vogels ga heb mijn beweging 

en oefening gehad voor de dag". 

  

Koen is een gemotiveerde liefhebber die nog niet 

zo heel lang bezig is met grasparkieten, namelijk 

van in 2015, maar wel al vele jaren vogels had. In 

het begin Roseicollis en wat later Fischeri 

aangevuld met de eerste koppels Engelse 

grasparkieten. De Engelse grasparkiet begon hem 

meer en meer te boeien, vooral de bouw en de 

koppen van deze vogels en zo heeft hij in 2015 de 

switch volledig gemaakt naar grasparkieten.  

 

Daarnaast heeft hij nog enkele kanaries (omdat hij 

graag het gezang van de mannen hoort) en recent 

heeft hij nog een koppel distelvinken aangeschaft 

(omdat hij hoorde dat deze nog mooier zingen...). 

Tot slot nog wat zebravinken omwille van hun 

aangename drukte en geluid. 

 

Maar terug naar de Engelse grasparkieten! 

 

Bij de opstart in 2015 kwamen de eerste vogels van 

Walter Ruttijn, al snel gevolgd door een bezoek 

aan het hok van Johny Van Bever. Tot op vandaag 

zijn dat nog steeds de 2 kwekers waar hij het 

vaakst over de vloer komt, jaarlijks wat vers bloed 

haalt maar vooral al veel heeft van opgestoken! 
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Door de jaren heen werden ook diverse andere 

hokken bezocht. Koen vindt het belangrijk om te 

horen hoe andere, meer ervaren, kwekers te werk 

gaan. En zo kan hij zich ook een beeld vormen van 

wie welk type kweekt en af en toe eens testen 

welke bloedlijnen matchen met wat hij zitten heeft. 

Sinds 2 jaar kan hij ook de MJB bloedlijn tot de 

zijne rekenen. Vooral de strakke vogels met diep 

masker spreken hem daar aan. Koen beschikt over 

een vrij  beperkte ruimte waardoor hij niet teveel 

verschillende mutaties wil/kan kweken. Maar 

eerder dit jaar kwam hij na bezoek aan Harrie 

Aardema toch met een mooie lutino man thuis en  

kon hij enkele violette vogels van partnership 

Heylen - Effertz - Nettekoven aan zijn bestand 

toevoegen. In het algemeen is de "geelmasker" zijn 

favoriete kleurslag en hij kijkt nu al uit naar de  

eerste zelfgekweekte violette geelmaskers! 

 

Als “type” houd Koen vooral van de strak 

bevederde vogel met een mooie blow en diep 

masker. 

En zoals voor velen is het ook voor hem belangrijk 

dat de vogels uitstraling hebben in het poseren, dat 

je de zitstok nog kan zien en dat ze mooi rechtop 

zitten!  

Dit zie je (hopelijk) ook in de foto’s terug.  

Werkpunt, vind hij zelf, is de directionele 

bevedering naast de snavel. Daar gaat momenteel 

zijn aandacht naar. 

Van de grovere, losse bevedering, een verenbal  

zoals Koen zegt, is hij geen fan en dit type is 

nauwelijks op zijn hok te vinden. Vaak gaan deze 

vogels gepaard met te lang staarten en of 

slagpennen, gekruiste vleugels en groter risico op 

vederproblemen op latere leeftijd. Liever wat 

langer werken en combineren dan te vlug te gaan 

met de zware bevedering.  

 

Het hok: 

  

Het hok staat dus onderaan in de tuin , het meet 3 

bij 3 meter kweekruimte met aan de rechterzijde 

een buitenvolière van 2 x 2,5 meter die wel 

volledig overdekt is . Hier verblijven de vogels die 

in rust zijn of welke nog rustig moeten uitgroeien.  

In het kweekhok zijn tegen de achterzijde 15 

kweekbakken voorzien, en dan zijn er nog 2 

verrijdbare kweekbakken, dus er worden 

gewoonlijk 17 bakken gebruikt. Bij de opstart 

worden er aan de linkerzijde nog een 3-tal 

voorlopige bakken geprepareerd om wat koppels te 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

testen, deze zullen hoogstwaarschijnlijk verhuizen 

naar één van de bakken waar een koppel het niet 

doet. Deze 3 kooien worden anders gebruikt om de 

jongen te spenen, of om enkel poppen of mannen 

op te werken. Boven de kweekbakken is er een 

afzuiging voorzien van  vuile lucht en onder de 

kweekbakken is dan weer een aanvoer van verse 

lucht voorzien.  Zowel aan de linkerzijde en de 

rechterzijde zijn 2 x 2 wandvolières voorzien deze 

zijn 150 lang en 60 cm diep; 1,00 meter hoog. Hier 

verblijven de reserve poppen en mannen en de 

jonge vogels die goed zelfstandig eten, Dit schept 

ook nog het kolonie gevoel bij de vogels, en het 
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was er aangenaam druk in de kweekkamer. Daar 

Koen niet zo heel veel plaatst heeft voor de vogels 

moet er dus ook regelmatig geselecteerd worden.  

 

De andere vogels (kanaries, zebravinken en 

distelvinken) zijn ondergebracht in het voorportaal 

van de bergplaats en hebben daar ook enkele ruime 

kooien ter beschikking. 

 

Ondanks zijn prille ervaring in de hobby heeft 

Koen al verschillende successen gehaald met de 

grasparkieten in de beginnersreeksen is hij al 

meerdere keren kampioen geweest. 

 

 De voeding: 

 

Als basisvoer geeft hij de "Mannes EuroChamp" 

mengeling welke hij zelf laat mengen. 

 

Daarnaast dagelijks wat eivoer (Witte Molen 

Expert Next Generation) alsook stukje rode Franse 

trosgierst. 

 

Onder het eivoer worden regelmatig wat gedroogde 

kruiden gemengd (Terpica kruidenmix en recent 

ook mogen kennis maken met de MJB Spices mix). 

 

Bij start van het kweekseizoen wordt ook gebruik 

gemaakt van Avi-Smart Breed Plus Pro. 

 

Verder worden de kweekkooien nog voorzien van 

een mineraalblokje. 

 

Uiteraard dagelijks vers 

drinkwater (regenwater) 

met geregeld ook wat 

Easyyem Immun. 
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