
Voor al uw dieren en dierverblijven!

Handleiding voor de verzorging van

WATERVOGELS
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INTRODUCTIE

Wat heeft u allemaal nodig?

Dankuwel dat u gekozen heeft voor Dierenhandel Hoogendoorn! Bij ons bent u verzekerd 
van deskundig advies en dat willen wij graag versterken met deze handleiding. Lees 
mij goed door, want: een goed begin is het halve werk! In dit boekje vindt u producten 
die nodig zijn voor het welzijn van uw dier. Ook vindt u handige tips en weetjes voor de 
verzorging van uw watervogels. 

Nazorg en service
Twijfelt u aan de gezondheid van uw dieren? Neem dan altijd meteen contact met ons 
op. U koopt de dieren bij ons in de winkel: mocht er in de toekomst iets aan de hand zijn, 
helpen wij u hiermee. Dierenartskosten worden daarom niet vergoed. 

Al onze eenden zijn ingeënt tegen eendenpest. Verder in dit boekje vindt u meer uitleg 
over voorkomende ziektebeelden.
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BENODIGDHEDEN

De watervogels

Broedblokken- of korven

Voederbak

Voer

Vlokreeftjes en floating

Veel eendensoorten kunnen bij elkaar gehouden worden. Toch 
komt het wel eens voor dat enkele soorten agressief gedrag tonen 
(vooral in het broedseizoen). Wanneer u niet wilt fokken met de 
eenden, kunt u gemakkelijk meerdere mannetjes aanschaffen. Deze 
zijn vaak sierlijker dan vrouwtjes, vraag voor de andere voordelen 
of informatie naar één van onze medewerkers. 
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/watervogels

Bij watervogels is een nachthok geen noodzaak, maar de 
mogelijkheid tot beschutting is wel van belang. Wilt u de watervogels 
laten broeden? Dan is het verstandig om één of meerdere 
nestkasten aan te brengen. Bij Dierenhandel Hoogendoorn heeft 
u de keuze uit diverse nestkasten, broedkorven, huisjes en andere 
nestmogelijkheden voor watervogels. 
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/broedkast

Er zijn diverse soorten en maten voederbakken te verkrijgen. Bij 
eenden en ganzen kan de voederbak het beste dicht bij het water 
geplaatst worden. Bij zwanen moet de voederbak in het water 
hangen, want deze dieren eten en drinken tegelijkertijd. Trapbakken 
zijn ideaal tegen ongedierte. Deze voederbak gaat pas open wanneer 
er een eend (of gans) op gaat staan.
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/trapbak

U kunt uw watervogels onbeperkt 'Sierwatervogelkorrel' geven. Het 
is van belang dat dit droog gevoerd wordt, anders regent het nat 
en gaat het snel schimmelen. Naast deze korrel kunt u gemengd 
graan als extraatje geven, dit kan gewoon gevoerd worden langs de 
waterlijn. 
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/sierwatervogelkorrel

Naast het bovenstaande voer hebben eenden, vooral in de ruiperiode,  
behoefte aan extra eiwitten. Dit kunt u toedienen in de vorm van 
floating (drijvend eendenvoer) en vlo-kreeftjes.  
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/vlokreeftjes
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Pomp

Opslagton

Ontwormmiddel

Watervogels zijn gebaat bij stromend en fris water. Een pomp is 
ideaal om in de winter de vijver open te houden en in de zomer 
bacteriën als botulisme tegen te houden.

Voer moet altijd droog bewaard worden, daarom is een opslagton 
eigenlijk noodzaak. Ook hebt u als u het voer in een opslagton 
bewaart veel minder last van muizen en ander ongedierte. Daarnaast 
zal het voer niet gaan schimmelen, omdat er geen vocht bij komt. 
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/opslagton

Watervogels kunnen op diverse manieren wormen oplopen. 
Ons advies is om na twee dagen na het bijplaatsen van nieuwe 
dieren uw watervogels te ontwormen. Dit kunt u doen door DAC-
wormmiddel in een emmer met water te doen en daarin het graan 
een dag te laten weken (zie voor verdere info op de verpakking). 
Geef uw vogels jaarlijks twee keer een preventieve wormkuur 
van gedurende twee dagen (na tien dagen herhalen). De beste 
maanden om dit te doen, zijn oktober en februari. Mocht er 
een dier zichtbaar wormen hebben, kunt u dit behandelen door 
panacur in de bek toe te dienen. Vraag voor meer informatie naar 
één van onze medewerkers. 
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/wormmiddel
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BENODIGDHEDEN

Schrapper
Een schrapper is handig bij het schoonmaken van het hok, zo kunt u 
gemakkelijk aangekoekte resten verwijderen. 
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/schrapper

Schepnet
Watervogels zijn over het algemeen lastig te vangen. Met een 
schepnet krijgt u uw watervogels een stuk eenvoudiger te pakken. 
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/vangnet
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MEER OVER WATERVOGELS

Het ruien van watervogels gebeurt op vaste tijden: de ruiperiodes. Meestal gebeurt 
dit meteen na de broedperiode en tegen het einde van de zomer. Tijdens de eerste 
rui (oftewel eclipsrui) worden de slagpennen, staartpennen en dekveren vervangen 
en maakt het prachtkleed plaats voor een basiskleed. Tijdens de tweede rui wordt het 
basiskleed weer vervangen door het prachtkleed.

Fluiteenden, ganzen en zwanen ruien slechts eenaal in het jaar: na het broedseizoen.

De rui verloopt geleidelijk aan. Na het afwerpen van de slagpennen kunnen watervogels 
enige tijd niet vliegen. Bij ganzen duurt de ‘vliegloze periode’ ongeveer 25 dagen, bij 
eenden 30 en bij zwanen 40 dagen. In de natuur lopen watervogels dan natuurlijk extra 
gevaar op predatie, daarom krijgen zij in deze periode niet zo’n opvallend verenkleed 
(het prachtkleed), maar een verenkleed met veel schutkleuren (het basiskleed).

Watervogels hebben tijdens de rui extra behoefte aan eiwitrijk voedsel. Daarnaast 
verliezen ze veel warmte, dus hebben de vogels ook veel energierijk voedsel nodig zoals 
gemengd graan.Tijdens de rui is het niet verstandig te ontwormen, dat is te belastend 
voor de vogel. Voorbeelden van eiwitrijk voedsel zijn vlokreeftjes en floating (drijvend
eendenvoer). 

Watervogels in de rui

Om te voorkomen dat uw vogels wegvliegen zodra ze hier oud genoeg voor zijn, kunt u 
uw kuikens binnen één week na de geboorte leewieken. Let op: na 2018 is dit verboden. 
Watervogels kunnen dan gehouden worden onder een overspanningsnet en mogen wel 
gekortwiekt worden.

Kortwieken gebeurt bij volwassen watervogels die niet geleewiekt zijn. 

Leewieken en kortwieken
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INSTRUCTIES

Alle watervogels dienen geringd te worden. Zo heeft men bewijs dat uw vogels niet in het 
wild gevangen zijn, maar in plaats daarvan thuis gekweekt zijn. Op de ring staat o.a. het jaar 
van geboorte van de vogel.
Op vogelweetjes.nl/page/ringen vindt u een uitgebreide beschrijving met afbeeldingen over 
hoe u zelf uw watervogels kunt ringen.
U kunt lid worden van Aviornis of de KLN via hun websites om aan ringen te komen. Zie 
aviornis.nl/organisatie/ringendienst of www.kleindierliefhebbers.nl/site/ringen-bestellen.
html. Hier vindt u ook informatie over de maten van de ringen.

Er zijn drie manieren om kuikens groot te brengen:

Ringen

Kuikens grootbrengen

Watervogels in de winter
Zorg ervoor dat (een groot gedeelte van) de vijver ijsvrij blijft. Een manier om dit te 
bereiken is het installeren van zgn. dompelpompen. Een andere mogelijkheid is meer van 
natuurlijke aard: duikeenden kunnen ook een groot gedeelte van de vijver openhouden.

De natuurlijke manier: moeder eend broedt zelf haar eieren uit. Vervolgens kunt 
u eventueel de kuikens met hun moeder apart zetten om ze te beschermen tegen 
medebewoners. Een nadeel is dat de kuikens moeilijk te vangen zijn voor het ringen.
De semi-natuurlijke manier: een vrouwtje van een ander soort of een broedse kip broedt 
de eieren uit. Muskuseenden en Hollandse kwakers zijn hiervoor zeer geschikt. De 
pleegmoeder verzorgt de opvoeding probleemloos. Een nadeel is dat er kans is dat de 
kuikens later met het verkeerde soort gaan paren.
De kunstmatige manier: alles gaat kunstmatig. Het uitbroeden wordt gedaan door een 
broedmachine en vervolgens groeien ze op onder een warmtelamp. Vers drinkwater is 
hierbij van levensbelang. De kuikens worden bij deze methode zeer tam.

Zorg ook voor ondiepe gedeelten in de vijver waar koude gevoelige watervogels op 
kunnen staan, zodat hun poten onder water blijven en zodoende niet bevriezen.

Zorg voor beschuttingen. Hierbij valt te denken aan rieten matten, 
conifeerhagen, een houten wand of een wand van golfplaten. Veelgebruikt zijn ook 
overkapte schuilhokken.

In de winter moeten watervogels altijd over voldoende voedsel beschikken. 

Een laag stro onder struiken, hagen of in schuilhokken zorgt ervoor dat uw watervogels 
op de grond kunnen zitten, zonder dat ze in aanraking komen met de bevroren bodem.
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Enkele ziektebeelden

INSTRUCTIES

Het 'Hoogendoorn-team' wenst u veel succes met het verzorgen van uw watervogels! 
Omdat wij opgeleide dierverzorgers in dienst hebben, kunt u gerust voor al uw vragen 
contact met ons opnemen. We zijn te bereiken via:

Telefoon:  0182 342 859 
Hulplijn: 06 41710457 (bel of Whatsapp alleen voor vragen over diergezondheid)
E-mail:  info@dierenhandelhoogendoorn.nl

Alle in deze handleiding genoemde producten kunt u online bestellen!
 
Op onze webshop vindt u al onze leverbare 
konijnenrassen, alle konijnenhokken- en kooien en 
zeer veel benodigdheden.
 
www.dierenhandelhoogendoorn.nl

Gezwollen voetzolen: te herkennen aan mank loopgedrag, opzwellende voetzolen 
met daarop een dikke korst, gevuld met etter. Dit kan ontstaan als er door een wondje 
allerlei viezigheid naar binnen dringt. Ontsmet ter behandeling de voetzolen met 
bijvoorbeeld Betadine of andere jodiumhoudende middelen. Maak een kruissnede in de 
korst. De eend mag dan even niet zwemmen. Houd hem echter wel nat.

Soms raken eenden 'lek'. Dan blijven ze niet meer drijven op het water. Vaak komt dit 
door een slechte conditie of gebrek aan zwemwater. Zet de eend apart en ontworm hem 
direct. Herhaal de wormkuur na tien dagen. 

Botulisme: te herkennen aan verlammingsverschijnselen, ongecontroleerde bewegingen, 
diarree, gezwollen oogleden en/of moeilijke ademhaling. Botulisme is een aandoening 
die wordt veroorzaakt door een bacterie. Het is te voorkomen door de vijver niet te 
ondiep laten zijn, zeker niet als deze pal in de zon ligt. Een licht aangetast dier is nog te 
behandelen door hem zo snel mogelijk naar een beschaduwde ruimte te verplaatsen en 
hem vervolgens fris drinkwater en laxerende middelen toe te dienen, zoals Ricinusolie. 
Neem daarnaast contact met ons op.



Positief over ons bedrijf? Laat het anderen weten en schrijf een review!

Dierenhandel Hoogendoorn BV

Like ons op Facebook!
Meer dan 3.200 tevreden klanten gingen u voor

Bezorgservice
Bij webshop-bestellingen boven de € 45,- worden de producten 

GRATIS bij u thuisbezorgd!

Heeft u een kleiner totaalbedrag? Dan ziet u uw bestelling tegen een kleine 
vergoeding van € 7,50 bij u thuis verschijnen.

dierenhandelhoogendoorn


