Kwekersportret van Johan Donkers
laten bouwen achter in de tuin, en hij heeft er dan ook
mooi uitzicht op zowel van in de keuken als van in de
zitkamer.

Introductie
Met dit kwekersportret starten we een nieuwe reeks in
de Budgie, namelijk: nieuwe hokken of vernieuwde
hokken. Er zijn de laatste jaren nogal wat liefhebbers in
onze vereniging die hun hok verbouwd hebben of zelfs
een volledig nieuw hok hebben gebouwd. Het moet
gezegd worden: er staan pareltjes bij! Dus, we laten
iedereen mee genieten. Heeft iemand een verbouwd of
een nieuw hok: laat maar weten, de mannen van Budgie
komen een reportage maken. De eerste in de reeks is het
nieuwe hok van onze webmaster Johan Donkers.
Villa Vederhof
Het nieuwe hok kreeg zelfs een naam: “Villa
Vederhof”. De naam, die gekscherend door een
vriendin in de mond genomen werd bij het aanhoren
van de bouwplannen, komt van het Nederlandse
televisie programma Villa Felderhof. Het is een
programma van de NCRV dat door Rik Felderhof
gepresenteerd wordt. Het speelt zich af rond een luxe
villa in de buurt van St. Tropez aan de Côte d'Azur,
waar bekende Nederlanders geïnterviewd worden. De
woordspeling kwam in verschillende gesprekken terug
en toen een bevriende metaalbewerker dit verhaal
tijdens een verjaardagsfeestje hoorde, smeedde hij het
plan er iets mee te doen. Toen hij per SMS vroeg hoe
het precies moest worden gespeld en er nog een
afbeelding van een grasparkiet bij werd gevraagd was
duidelijk dat er iets in de maak was. Groot was toch de
verrassing bij de presentatie van de plaquette, die
dezelfde dag nog aan de buitenmuur werd opgehangen.
Ook vrouwlief werd door de naam geïnspireerd tot het
maken van een aardewerkstuk en ook dat werd
opgehangen natuurlijk, maar dan binnen.

Het rechtse gedeelte is de kweekkamer met volière
kooien en het linkse gedeelte is het technische gedeelte
en tuinhuis. Hiervoor is er onder een overhangende
luifel een mooi tuinbankstel neergezet, zodat er bij goed
weer optimaal kan genoten worden van de tuin en de
vogels.
De volière
De volière zelf heeft een vloeroppervlak van ruim 22
vierkante meter. De binnenmuur is gemetseld in
silicaatsteen wat een harde steen is die toch een mooi
glad oppervlak heeft. Gemakkelijk voor onderhoud dus.
Alles is goed geïsoleerd om de warmte in de winter
binnen en in de zomer buiten te houden. De vloer is
betegeld en heeft een schrobputje zodat het water
gemakkelijk weg kan bij het schoonmaken. Het plafond
is gemaakt met strakke houten platen welke zijn gelakt
zodat bijna vrij is van onderhoud. Overdag valt er
genoeg licht binnen door de deur en een groot raam,
beide voorzien van isolerend dubbel glas.

Kerstvakantie
Er was afgesproken enkele dagen voor Kerstmis, maar
door de grote sneeuwval en de slechte wegen werd het
een week verzet. Johan heeft een volledig nieuw hok
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niet moet omlopen naar de andere ruimte. Er hangt ook
een fotokooi zonder voorfront, en de vogels kennen dit
al want je kon er gerust vogels in zetten.

Tegen de achter en rechter zijwand staan er 32
kweekkooien opgesteld van Oestringer uit Duitsland, ik
denk de meest moderne en aangepaste kooien die er
momenteel op de markt zijn, gemaakt uit Trespa en
aluminium. De kooien zijn 80 × 40 × 47 cm en staan 30
cm van de grond om er goed onder te kunnen poetsen,
want stof en virussen zijn onze grootste plaag.

De verlichting bestaat uit zes hoogfrequente TL buizen,
voorzien van dimbare lampen die zuiver wit daglicht
geven. Hoogfrequente TL-verlichting is zo’n 40%
zuiniger in energieverbruik en flikkert minder. Dat
komt doordat de frequentie van de spanning wordt
verhoogd van 50 naar 30.000 Hz. Het lichtbeeld is
daardoor veel rustiger, prettiger voor mens en dier.
De electrische verwarming hangt naast het keukenblok.
Het is een volledig vlakke vezelcementplaat van slechts
1 cm dik met een vermogen van 400 watt. Normaal is 1
element voldoende om een ruimte met een
vloeroppervlak van 8 tot 12 meter op kamertemperatuur
te houden. Hoewel de thermostaat maar op 12 graden is
afgesteld, is 1 element toch te weinig gebleken bij de
uitzonderlijke vorst tijdens de kerst. Er moest dus
tijdelijk een kacheltje bij geplaatst worden.

Voor het raam staan 2 vluchtkooien opgesteld. Eén kooi
is 1.9 × 0.8 × 2.2 meter inclusief de wieltjes, opnieuw
makkelijk dus bij het poetsen. Elke kooi bestaat uit 2
verdiepingen. Om te garanderen dat ze er zonder stress
in verblijven is één verdieping geschikt voor maximaal
40 vogels. Het voordeel van vluchtkooien in de
kweekruimte is dat dit het kolonie gevoel vergroot bij
de vogels. Het nadeel is echter dat ze ook meegaan in
de lichtcyclus van de kweekvogels.

Dan zien we boven de kweekkooien nog 3 roosters voor
de afzuiging van de lucht. De afzuiging wordt in drie
standen geregeld door een zeer stille CVE ECO-fan 2
energiezuinige ventilatiebox van Itho. Deze hangt in de
andere ruimte en de afvoer gaat daar door het dak. Op
de laagste stand van de ventilatiebox wordt 75 m3 per
uur afgezogen, anderhalf tot twee keer de inhoud van de
volière per uur. In de hoogste stand 4 keer zoveel.
Tot slot

Tegen de linkerwand is het keukenblok voorzien met
enkele schappen en bemerk de slang van de centrale
stofzuiger; de stofzuiger zelf staat opgesteld in de
technische ruimte en er komt enkel een slang binnen.
Dit voorkomt dat er tijdens het stofzuigen van alles
wordt rondgeblazen. De stofzuiger is met een “Klik-aan
Klik-uit” afstandsbediening aan of uit te zetten, zodat je

Proficiat Johan, terug een juweeltje van een volière, alle
succes gewenst in dit mooie hok met de kweek en de
vogels. Op de volgende fotopagina’s zie je nog enkele
kweekvogels en het eerste jong in Villa Vederhof. Voor
actuele informatie: http://www.villavederhof.nl.
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