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Deze maand zijn we te gast bij Lou van Bergen in 

Nieuwstadt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwstadt ontving stadsrechten in 1263 van graaf 

Otto II van Gelre. Daarna kreeg de stad een 

stadsmuur en gracht als versterking. In een akte, 

opgemaakt op 3 augustus 1277, wordt Nieuwstadt 

voor het eerst op papier genoemd als 'Nova Villa 

apud Elsene' (ook wel Helsene of Helsena) hetgeen 

betekent "Nieuwe stad aan (of op) Elsene". Er is 

een theorie dat ooit in een ver verleden een dorp of 

nederzetting 'Elsene' is verwoest door brand of 

geweld, en daarna geheel naast de oude resten is 

herbouwd en vervolgens dus 'Nieuwe Stad' is 

genoemd. In genoemde akte staat dat Hendrik III 

van Gelre, Heer van Montfort, zijn bezit: "kasteel 

Montfort en enige andere plaatsen met onder meer 

Nieuwstadt", bij erfenis overdraagt zijn neef 

Reinoud I van Gelre 

 

Nieuwstadt bezat enkele belangrijke uiterlijke 

kenmerken van een stad in de Middeleeuwen maar 

is naar huidige maatstaven nauwelijks een stad te 

noemen. Nieuwstadt is een typisch voorbeeld van 

een ville nouvelle, een geplande stad. “Nouvelle 

villes” of “novae villae” zijn steden of dorpen die 

hun ontstaan danken aan ontginning door 

kolonisten, gelokt door een vorm van vrijheid die 

in het feodaal domein niet bestond. De stichter van 

een dergelijk ville was steeds de eigenaar van een 

groot aantal stukken grond. Om van zijn ‘nieuwe  

 

 

 

stad’ een succes te maken gaf hij hen een ruime 

mate van vrijheid waardoor ze gespaard bleven van 

allerlei verplichtingen, karweien of herendiensten. 

Vaak moesten ze alleen maar een bepaalde vorm 

van belasting (‘cijns’ genaamd) betalen - vaak in 

natura - voor het stuk grond wat ze mochten 

bebouwen. Het gebied van de heer was opgedeeld 

in stukken grond die aan boeren waren toegewezen 

en elke boer besteedde al zijn tijd aan zijn ‘eigen’ 

stuk grond. In 1294 telde Nieuwstadt 314 ‘area’ (= 

hofsteden) ofwel kleine huissteden of huisplaatsen. 

Dat verklaart wellicht dat men zelfs nu nog vaak 

spreekt van “de“ Nieuwstadt (en de Limburgse 

naam voor Nieuwstadt is “De Nuujsjtadt”), want 

die ‘nouvelles villes’ worden in heel Europa vaak 

voorafgegaan door een lidwoord. Dat dit lidwoord 

voor Nieuwstadt vanaf het begin werd gebruikt 

blijkt uit tal van teksten 

 

Hoe het begon: 

Begin de jaren 70 van vorige eeuw, had Lou zoals 

zovelen onder ons de kleine grasparkietjes, tot hij 

op een keer in de zaadhandel de grote Engelse 

grasparkieten zag zitten, die vond hij mooi en dat 

zou het worden. Alles opgeruimd en enkele 

koppels Engelse grasparkieten aangeschaft. Deze 

werden in het begin nog ondergebracht in volières 

om mee te kweken, maar al snel volgde de kweek 

in kweekbakken en het lidmaatschap bij NPC en er 

werd actief  mee ge kweekt en geshowd. Dit 

resulteerde al vlug in een plaats bij de A klasse, 

heden ten dage de champion klasse. Maar na een 

aantal jaren sloeg het noodlot toe, en door familiale 

omstandigheden moesten de vogels verkocht 

worden omdat er geen plaats meer was en ook geen 

zin. Begin de jaren 2000 kwam de zin voor de 

vogels en zeker voor de grasparkieten weer terug 

en er werd opnieuw een hok gebouwd en een stam 

vogels opgezet. Zoals zo dikwijls eens 

grasparkietenliefhebber, altijd grasparkieten 

liefhebber. Na wat rond gekeken te hebben werden 

er bij het partnership Heylen-Effertz-Nettekoven 

10 mannen gekocht, en in Duitsland bij Jan Peter 

Hintzen werden er 10 poppen gekocht, Het jaar 

daarachter werden er enkele geelmaskers van Lou 

Tops bij gekocht en dit is nog altijd de basis van de 
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stam. Hier wordt mee verder gewerkt, nu recent is 

er een spangle man van Willie Dokter bij gekomen, 

hier worden eerst jongen mee gekweekt, die dan 

terug gekoppeld worden aan de oude grijze stam 

die opgebouwd is uit de vogels van Rene Heylen. 

Ge ziet ook op de foto’s dat er in de grijze vogels 

veel  dezelfde kenmerken zitten. En er werd nog 

een vogel van Amelsvoort-Reynders bijgekocht, en 

deze heeft het afgelopen jaar enkele degelijke 

cinnamons opgeleverd.  

 

De huisvestiging: 

 

De vogelkooi ligt volledig binnen huis, als je in de 

living zit hoor je de vogels. De kooi is achter in het 

huis en is een 5 meter bij 3 meter groot met daar 

naast nog een bergplaats waar een keukenblok staat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

met hierboven enkele planken waar de vogels op 

geleerd worden als ze naar show gaan. Recht voor  

als je binnen komt een volière van 80 cm bij 4,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meter. Tijdens de kweek is deze in twee verdeelt, 

anders wordt het tussen schot weg gedaan en 

hebben de ganse volière ter beschikking. Veel van 

de zitstokken hangen aan kettingen zodat de vogels  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kunnen schommelen en dan hebben ze iets te doen 

wat dan weer de stress voorkomt. Aan de 

rechterzijde zijn er 12 kweekbakken in gebouwd 

links vinden we dan ook nog een batterij van 5 en 

om de hoek nog eentje van 6, dus in het totaal heeft 

Lou 23 kweekbakken ter beschikking. De 

afzuiging is wel doordacht, zo is er boven de twaalf 

kweekbakken een afzuiging voorzien met een 

doormeter van 200 mm, aan de hoek wordt de 

verse lucht aan gezogen, dit gebeurd met een buis 

van 110 en een van 100. Lou heeft met 

rookkaarsen eerst bestudeert waar de frisse lucht 

naar toe ging en hij kwam tot constatatie de er te 

veel trek was op de vogels en er werd een paneel 

voorgezet zodat er geen trek meer op de vogels is. 

Tevens wordt de frisse lucht aan getrokken langs 

de serre, zodat die in de winter eerst wat kan 

opwarmen in de serre voor ze in het hok getrokken 

wordt. Ook zet Lou altijd 3 schalen met vers water 

onder de buizen die aanvoeren , en dan neemt de 

lucht tegelijk nog wat vocht mee in de kamer, en 

dit te samen met een vochtverdeler geeft de ideale 

vochtigheid in de kooi. Lou gebruikt voor het 

strooien in de volière en de kweekbakken de 

hennepvulling en hij is hier zeer tevreden over, 
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volgens Lou zou het beukenhout kunnen 

schimmelen, en dit wil hij vermijden voor zijn 

vogels. Lou heeft al een paar keer geïnformeerd of 

hij een los liggend stukje land achter zijn kooi niet 

kon bij huren, dan kon hij daar volières maken en 

hadden zijn vogels toch meer buitenlucht. 

Alhoewel ik het wel aangenaam fris in de kooi 

vond ruiken, helemaal geen penanten vogel geur. 

Dit moet natuurlijk ook want als je een binnen 

huizige  volière hebt moet je wel heel hygiënisch 

zijn anders zult je rap ruzie hebben met de vrouw, 

in verband met pluimen en zaden die ge mee 

brengt.  

 

De voeding: 

Er wordt Deli Nature zaadmengeling gevoederd, 

maar Lou maakt een mengeling van Deli Nature 

66-70-82 hier wordt nog een mengeling van de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plaatselijke handelaar bijgedaan omdat hier meer 

rode millet in zit en dan wordt nog een beperkt deel 

kempzaad en gepelde haver toegevoegd. Het 

eiervoer is van Witte Molen. Vroeger heeft Lou 

verschillende merken geprobeerd maar Witte 

Molen wordt het beste  opgenomen, hier wordt een 

maatje multivitaminsap bijgedaan en dan nog vrij 

grof gebroken wortel, niet te fijn geraspt zodat de 

vogels er nog wat knauw aan hebben. Regelmatig 

wordt er ook nog Nutibird 21 bijgevoederd, en is er 

toch eens een zieke vogel dan wordt deze 

behandelt met Ronidazole 10, en geeft over het 

algemeen goed resultaat. 

Lou is ook een echte clubman, die alle 

vergaderingen van rayon Limburg mee doet en ook 

regelmatig speelt op onze NGC show, waar hij dit 

jaar promoveerde naar de gevorderden. We kunnen 

niet anders dan tevreden zijn, voor zo’n 

gemotiveerde liefhebber.  
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