
THEORIE 
VOGEL 

 

 

 

INLEIDING 
Er zijn erg veel verschillende soorten vogels die gehouden kunnen worden als huisdier. Iedere 
vogelsoort heeft zijn eigen behoeftes. Wil je een vogel, kijk dan goed welke vogelsoort bij je 
past en verdiep je in wat die specifieke vogel nodig heeft. Houd er rekening mee dat sommige 
vogelsoorten, zoals een papegaai, erg oud kunnen worden!  
 

INLEIDING 

Een nieuwe vogel 
Als er een nieuwe vogel in huis komt, heb je een aantal dingen nodig. Denk hierbij aan een 
kooi of volière met zitstokken en vogelbadje, voeding, voer- en drinkbakjes en speeltjes. Heb 
je een hele grote kooi of volière, dan kan het handig zijn er een klein kooitje of vervoersdoos 
bij te hebben voor vervoer, bijvoorbeeld van en naar de dierenarts.  
Veel vogels, zoals kanaries en grasparkieten, zijn groepsdieren, neem er daarom twee of meer. 
De meest logische combinatie bij een paartje is een mannetje en een vrouwtje, twee 
vrouwtjes bij elkaar gaat vaak ook goed. Laat onbekende vogels  rustig aan elkaar wennen,  om 
te kijken of het klikt. 
 

GEDRAG 
Veel vogels kunnen handtam gemaakt worden. Door dit rustig aan op te bouwen, kan in veel 
gevallen een vogel zo tam worden dat hij uit de hand komt eten. Sommige vogels komen ook 
wel eens bij de eigenaar op  de hand, schouders of op het hoofd zitten. 
Verveling kan gedragsproblemen veroorzaken, zoals verenpikken, daarom is het belangrijk om 
verschillende speeltjes aan te bieden. Vogels kunnen al op jonge leeftijd aan speelgoed 
wennen, er is veel keuze in de dierenspeciaalzaak zoals belletjes, trapjes, schommels en 
klimtouwen. 

 

HUISVESTING 
Vogels kunnen zowel binnen als buiten gehouden worden afhankelijk van de vogelsoort. Zorg 
ervoor dat het verblijf niet op de tocht staat en niet in de volle zon. Voor buitenvolières is het 
daarnaast belangrijk dat het nachthok waterdicht is en vorstvrij. 
 

 

Vogels vinden het prettig om beschut te kunnen zitten, je 
kunt daarvoor zorgen door het verblijf in de hoek van de 
kamer of tegen een dichte muur te zetten. Vogels moeten 
kunnen vliegen in hun kooi, over het algemeen geldt: hoe 
groter hoe beter! Voor vogels die graag klimmen, zoals 
parkieten, is een kooi met horizontale spijlen nodig.  
 
Zorg voor een aantal zitstokken, passend bij het formaat 
van de pootjes. Kies voor verschillende formaten 
zitstokken en hang ze op verschillende hoogtes en plekken 
neer, in elk geval aan weerszijden van de kooi. Als 
bodembedekking kan er schelpenzand of scherp 
metselzand gebruikt worden, dit moet wekelijks ververst 
worden. Denk bij het schoonmaken van het verblijf ook 
aan het schoonmaken van de zitstokken.   
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TIPS EN WEETJES IN HET KORT: 
*Vogels kun je los in de kamer laten vliegen, houd wel continue toezicht. Zorg 
dat de vogels niet kunnen ontsnappen en doe de gordijnen dicht zodat ze niet 
tegen de ramen aan kunnen vliegen. 
 
*Houd er rekening mee dat vogels lawaai maken, dit is heel normaal gedrag. 
 

 

 
VERZORGING 

Houd in de gaten of de nagels van je vogels niet te lang worden.  Laat ze indien nodig knippen of 
vraag de dierenarts het nagels knippen eens voor te doen, zodat je het daarna misschien zelf kan.  
Vogels ruien meestal meerdere keren per jaar. Ze verliezen hun oude veertjes en krijgen er nieuwe 
voor terug. Dit gaat geleidelijk, zodat er nooit echt kale plekken te zien zullen zijn. Het vernieuwen 
van het verenkleed kost veel energie, vogels kunnen daarom in die periode wat rustiger zijn. 
 

VOEDING 
Veel vogels zijn van nature zaadeters. In de praktijk eten vogels die een zaadmengsel krijgen 
vaak selectief, ze kiezen de lekkerste zaadjes uit en laten de rest liggen. Daarom kun je het 
beste kiezen voor een pellet: een complete brokvoeding die alle benodigde voedingsstoffen 
bevat in de juiste verhouding. Je kunt daarnaast extra’s geven  zoals wat groente en fruit en af 
en toe wat zaadjes. Soms hebben vogels aanvullend grit en kiezel nodig, voor de botgroei en 
goede werking van de maag. Je kunt af en toe wat in de kooi strooien, je vogel zal dit opeten als 
hij er behoefte aan heeft. Een voordeel van het voeren van afwisselende en gezonde extra’s, 
zeker als deze verstopt worden in speeltjes, is dat vogels meer gestimuleerd worden om 
natuurlijk eetgedrag te vertonen, dit is goed voor het welzijn.  
Zorg altijd voor voldoende vers en schoon drinkwater. Zoek vooraf goed uit welke voeding 
specifiek voor jouw vogel het beste is en wen je vogel voorzichtig aan de eventueel nieuwe 
voeding.  
 

GEZONDHEID 
Een gezonde vogel is levendig en alert en de ogen staan helder. Hij eet en drinkt goed, en de 
ontlasting is vrij stevig. Het verenkleed is glanzend en de veren sluiten mooi op elkaar aan. Wanneer 
je het idee hebt dat je vogel ziek is, bijvoorbeeld als hij bol zit, ga dan zo snel mogelijk naar een 
vogeldierenarts, veel vogels laten namelijk niet zo snel zien dat er iets aan de hand is. Een jaarlijkse 
gezondheidscheck bij een dierenarts met kennis van vogels, kan verstandig zijn. De dierenarts zal 
tijdens zo’n consult onder andere kijken of alles in orde is met de ademhaling, het gewicht, de ogen, 
de snavel en neusgaten, de nagels, het verenkleed en de cloaca (opening waardoor zowel ontlasting 
en urine als de eieren het lichaam verlaat). 
 

Kosten  
Het aanschaffen van een vogel en de spullen die je nodig hebt voor het houden van vogels kost 
natuurlijk geld. Daarnaast is er voor de dagelijkse verzorging een budget nodig, onder andere voor 
de voeding en bodembedekker. Denk ook aan een spaarpotje voor als je vogel onverwachts ziek 
wordt. Er zijn dierenartsen die gespecialiseerd zijn in het behandelen van vogels. 

 
 

 
 
 

 


