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Deze maand zijn we te gast bij Ap en Lammy 

Buitenhuis in Eerbeek. Ze wonen daar in een 

mooie woning met nogal wat groen op een hoek 

van twee straten, maar nu de kinderen uit het huis 

zijn gaan ze deze woning verkopen en iets kleiner 

zoeken voor hun oude dag(??) zegt Ap, oude dag! 

ze zijn nog maar in de fleur van hunne sleet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerbeek is de grootste kern van de Nederlandse 

gemeente Brummen in de provincie Gelderland. 

Het aantal inwoners bedraagt 10.161 (per 1 januari 

2008). Vroeger was Brummen zelf de grootste 

kern.  

Al in 1046 wordt Eerbeek genoemd, al was het 

toen nog als Erbeke. Dit was oorspronkelijk de 

naam van de beek die nu de Eerbeekse Beek heet. 

De betekenis is niet helemaal duidelijk. 

Waarschijnlijk komt "er" van "erd", wat iets 

betekent als aarde, klei, leem of bouwgrond. 

"Beke" is hetzelfde woord als het moderne beek. 

Later is de naam voor de beek de naam van het 

dorp geworden. Rond 1663 staat de naam van het 

dorp als Eertbeeck op de kaart, en heet de beek de 

Eertbeeckse beek, 150 jaar geleden telde Eerbeek 

nog slechts 400 inwoners De geschiedenis van de 

Eerbeekse papierindustrie gaat terug tot 1630. In 

dat jaar maakte de uit Mulhausen afkomstige 

papierschepper Vincent Schoonman ter plaatse 

voor het eerst papier in een tot papiermolen 

omgebouwde watermolen. Het schone water van  

 

 

 

vooral de Eerbeekse beek was hierbij van belang. 

Er was behoefte aan fijn papier van goede 

kwaliteit. Ook tegenwoordig nog zijn in Eerbeek 

diverse papier- en kartonverwerkingsbedrijven 

gevestigd. Vooral vanwege de papierindustrie kent 

Eerbeek een Italiaanse, een Turkse en een Molukse 

gemeenschap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De geschiedenis van de vogels loopt ook al meer 

dan 50 jaar terug, Ap is begonnen met de kleine 

grasparkietjes toen hij 7 jaar was, eerst in een 

kleine kooi tegen de muur later in volières, en op 

zijn 17e is hij overgestapt op de grote lees Engelse, 

onder in vloed van Marinus Jansen, Wim Muller en 

nog enkele grote die destijds de eerste Engelse 

import deden van de grasparkieten en nadat Ap met 

Lammy getrouwd was is stillaan de passie verder 

gegaan  en ook door de samenwerking met de 

gebroeders Peters. Deze samenwerking heeft zeer 

vele jaren geduurd en is met Gerard nog altijd 

bezig. Met hun drietjes bezochten alle jaren een 

aantal kwekers in Engeland Brian Savory, Ron 

Seller en daar werden dan ook de vogels van mee 

gebracht waar later de stam op gebaseerd werd.  

Daar Ap helemaal geen voorstander is van hoge 

bedragen uit te geven aan vogels, werkt hij liever 

op basis van ruilen of samen kweken, daar dit veel 

aangenamer is en verreikender voor de hobby in 

het algemeen. Eind jaren 80 heeft hij dan de cursus 

gevolgd voor keurmeester, wat hij ten hedendagen 

nog altijd is.  

 

Daar Ap van mening is dat bij de liefhebbers al 

zulke goede normale vogels zijn en al een zeer 

hoog niveau is bereikt is hij al verschillende jaren 

bezig met de ino’s en de lacewings. Waar hij dan 

ook regelmatig succes mee haalt. In zijn kweek is  
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is er maar één verparing die hij niet doen en dat is 

ino tegen ino of lacewing tegen lacewing, wel zijn 

al de vogels uitgezonderd de spangles split ino of 

lacewing. De spangles op het hok zijn van het 

partnership Dijkgraaf – Kandiah, en recent zijn er 

ook enkele violets bij gekomen omdat deze 

kleurslagen hem wel zinde en hij gaat proberen 

hierin een mooie lijn uit te bouwen. 

Ap streeft er naar om na de clubshow te beginnen 

met de kweek, en einde maart heeft hij graag 

gedaan, zodat hij ruim de tijd heeft om alles uit te 

wassen en de vogels nog wat rust te gunnen. 

 

De huisvestiging: 

 

De vogels zijn ondergebracht in een ruime schuur 

naast het huis, deze meet 5,5 meter bij 6 meter en 

is zeker in de nok 3.5 meter hoog, dit alles wordt 

gebruikt, dus Ap heeft een zeer luchtige volière,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

daar er in het totaal een 80 vogels in ondergebracht 

zijn, we hebben ongeveer 105 m³ lucht aanwezig, 

volgens de boekjes is de norm 16 vogels per m³ en 

dan is er geen stress of lucht tekort en als ge dan 

ziet dat er hier nog geen 1 vogel zit per m³, dan is 

dat royaal.  

Aan de rechter zijde zijn er 3 volières van 1.75 x 3 

meter en dan tot tegen de nok, één voor de mannen,  

één voor de poppen en één voor de jongen, dus 

ruimte voldoende, aan de linker zijde staan er 23 

kweekkooien in een batterij van 4 hoog, achteraan 

tegen de muur is een verwarmingspaneel geplaatst 

zodat het hok vorstvrij kan gehouden worden en 

tevens een gootsteen met kraan. 

In de schuur er naast is de opslag van de tt-kooien 

en het voer,   
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De zaadmengeling word door een plaatselijke zaad 

leverancier gemengd en verkocht als Peters 

mengsel. Deze samenstelling is eind jaren 90 al 

eens samen gesteld en voldoet nog steeds. 

Het eivoer is van Universele lager met alleen een 

paar hard gekookte eieren toegevoegd. 

Het wordt in de kweek om de dag verstrekt en als 

de vogels op rust zijn krijgen ze 1 keer per week. 

Omdat het eivoer droog word gegeven kan het 

gemakkelijk een dag blijven staan zodat het ook 

opgegeten wordt. 

 

Al met al een nestor in de hobby die ook nog vrij 

veel moet gaan keuren en dus meer de hobby bezig 

als men zou denken. 

Ondertussen was het tijd geworden voor een 

broodje met een tas koffie, waarbij er nog gezellig 

gekeuveld over van alles en nog wat en natuurlijk 

over de kleinzoon die op komst is, fiere 

grootouders die al een kleindochter hebben en nu 

in mee blijde verwachting zijn want de naam 

Buitenhuis wordt voortgezet, stilletjes toch een 

wens van iedere grootvader. Ap en Lammy 

bedankt voor de mooie dag. 

 






