
 
   De Kookaburra 

Lachende Hans 
Australische Bosijsvogel 

Dacelo Novaeguineae 
 
 
Het geluid, de lachende roep is overal ter wereld bekend. 
Oorspronkelijk komt de Kookaburra uit het oosten van Australië. 
Maar hij leeft nu in bijna heel Australië, Nieuw-zeeland en Tasmanië.  
Hij wordt ook veel gezien in stadsparken.                               
Het is een nieuwsgierige grappige en tevens vriendelijke vogel.  
Kookaburra’s eten in de natuur alles wat loopt en kruipt: insecten, 
slangen, slakken, kikkers, kleine zoogdieren en soms zelfs kleine 
vogels. Dit in tegenstelling tot andere ijsvogels.  
De kookaburra is ongeveer 39/45 cm groot, en heeft een gewicht 
tussen 310 en 480 gram. 
Ze hebben een eigen territorium dat ze verdedigen met hun luide roep 
maar fysiek wordt er ook verdedigd en dat komt hard aan met zo’n 
grote sterke snavel! 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In gevangenschap zijn het vrij rustige vogels die wel hun harde geluid 
s’mogens en s’avonds ten gehore brengen. Maar als er iets vreemd 
gebeurt in de buurt van de volière is het hek van de dam en wordt er 
pas echt hard geroepen, hier kan geen hond tegenop. 
 



 
Ik ben nu drie jaar in het bezit van mijn kookaburra’s. E zitten in een 
volière van 2 meter breed bij 2 meter lang en 2 meter hoog 
Ik heb het mannetje los gekocht, dat was even schrikken want op de 
ring stond dat hij van 1992 was ( een oude man dus ).  
Het popje heb ik van een kweker gekocht, zij is van 2003. 
In oktober heb ik ze bij elkaar gezet en vanaf de eerste nacht sliepen 
ze al tegen elkaar aan. Het klikte meteen! 
In mei werden er drie eieren gelegd. Kookaburra’s broeden vanaf het 
tweede ei. 
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De nestblok is een natuurstam van 95 cm lang en een invlieggat met 
een doorsnee van 12 cm welke ik horizontaal heb opgehangen.  
Na ongeveer 24/26 dagen worden de eerste kuikens geboren.  
Let op, dan moet er echt overvloedig gevoerd worden anders gooien 
de grootste jongen de kleinste uit het nest! 
 
 
Nog een leuke wetenswaardigheid: Vanaf het moment dat er eieren 
liggen totdat de jongen uitvliegen hoor je de kookaburra’s niet meer, 
ze houden zich erg stil. 
 
 



 
Zoals ik al eerder schreef eten kookaburra’s alles wat kruipt, loopt en 
vliegt. 

 In gevangenschap worden meestal eendagskuikens 
gevoerd. 
Mijn ervaring is echter dat sinds ik muizen voer, 
mijn kookaburra’s veel beter in conditie zijn.  
Mijn koppel eet 4 muizen per dag die ik eerst door 
de carmix ( een kalk en vitaminepreparaat ) haal.  
Een ander voordeel van muizen is dat ze die 
makkelijker kunnen doorslikken.  
Een kookaburra slaat zijn prooi namelijk net als 
onze ijsvogel eerst helemaal letterlijk kapot.  

Wanneer men eendagskuikens voert zit dan werkelijk heel de volière 
onder het eigeel, echt een bende dus! 
 
 
 
 
In het voorjaar geef ik ook wel eens grote Afrikaanse sprinkhanen, en 
als je in de tuin wormen vindt kun je die ook voeren.  
Iets anders bijzonders wat ik mijn kookaburra’s heb aangeleerd is het 
vangen en eten van vis.  
In de volière staat een bak van 60 cm, 40 cm en 40 cm die 
gevuld is met water en zomers doe ik daar een stuk of 
10/20 voorntjes in.                                               Als ik geen tijd heb 
om te vissen koop ik gewoon wat 
goudvisjes. Deze moet uiteraard 
regelmatig aangevuld worden, 
vooral als er jongen zijn 
worden er veel visjes gegeten    
( en gevoerd denk ik ). Vorig 
jaar heb ik gezien dat vader en moeder aan 
3 jongen van  lieten zien hoe ze de visjes uit de bak 
konden vissen. Dit was een van de mooiste dingen die ik 
bij mijn vogels heb gezien. Daar doen we het toch allemaal 
voor. Dat is nou echt vogelliefhebberij! 
 
 
 
 
 



Op het moment dat de jongen net geboren zijn geef ik s’morgens 
nestmuisjes met carmix eroverheen, ongeveer 5 per jong.  
Dit doe ik s’avonds rond een uur of 6 nog een keer.  
 
Niet vergeten om ook gewoon 4 volwassen muizen te voeren voor 
papa en mama. Naarmate de jongen groter 
worden moet er meer gevoerd worden en 
ga ik over op nestratjes,  ik zorg ook altijd 
dat er vis voor hun beschikbaar is.  
Je kunt ook eendagskuikens in stukken 
knippen, daar carmix overheen en voeren.  
Maar mijn voorkeur gaat echt naar muizen 
en ratten. Ik heb meerdere kookaburra’s in 
mijn handen gehad van verschillende 
mensen en kan gewoon voelen of ze 
muizen of kuikens te eten hebben 
gekregen. Wanneer men het verschil naast elkaar ziet is het zelfs voor 
een leek duidelijk. De kleur en glans van de veren is ook een wereld 
van verschil.  
 
Daar komt bij dat mijn koppel dit jaar bij het eerste legsel maar liefst 4 
bevruchte eieren hebben geproduceerd. Normaal in de natuur en toen 
ik nog eendagskuikens voerde werden er 2 a 3 eieren gelegd.  
 
 
 
Dit jaar ( 2007 ) heb 
ik voor het eerst de 
eieren geraapt en in 
de broedmachine 
gelegd.  
( 26-03 )  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
Ei 1 30,60 gram = bevrucht                                                                                                                                                         
Ei 2 28,17 gram = bevrucht                                                                                     
Ei 3 28,00 gram = bevrucht                                                                                             
Ei 4 25,30 gram = bevrucht                                                                             

 
 

                                                                                                                                                                                                     

Ze worden in mijn broedmachine met mijn meters op 37,4 graden 
Celsius en met 46% luchtvochtigheid uitgebroed. 
Ik weeg de eieren iedere dag om te kijken hoeveel ze zijn afgevallen. 
Zo kan ik controleren of ze wel 15 tot 18 % in gewicht afvallen.  
Dit wordt een gemiddelde aangezien het zwaarste en lichtste ei meer dan 5 
gram verschillen.  
Dit heb ik allemaal verwerkt in een schema. 

 
 
  Ei 1 afgevallen  Ei 2  afgevallen  Ei 3  afgevallen  Ei 4  afgevallen 

Maa 26/03  30,6    25,3    28,17    28   

Din 27/03  30,24 0,36  24,96 0,34  28 0,17  27,74 0,26 

Woe 28/03  30 0,24  24,71 0,25  27,79 0,21  27,54 0,2 

Don 29/03  30 0  24,53 0,18  27,65 0,14  27,38 0,16 

Vrij 30/03  29,8 0,2  24,4 0,13  27,58 0,07  27,24 0,14 

Zat 31/03  29,68 0,12  24,24 0,16  27,46 0,12  27,1 0,14 

Zon 01/04  0,45 0,23  24,09 0,15  27,38 0,08  26,99 0,11 

Maa 02/04  29,27 0,18  23,82 0,27  27,15 0,23  26,72 0,27 

Din 03/04  29,21 0,06  23,72 0,1  27,07 0,08  26,65 0,07 

Woe 04/04  29,15 0,06  23,62 0,1  27 0,07  26,57 0,08 

Don 05/04  29 0,15  23,41 0,21  26,87 0,13  26,33 0,24 

Vrij 06/04  28,7 0,3  23,17 0,24  26,69 0,18  26 0,33 

Zat 07/04  28,59 0,11  23,04 0,13  26,54 0,15  25,9 0,1 

Zon 08/04  28,4 0,19  22,81 0,23  26,45 0,09  25,76 0,14 

Maa 09/04  28,22 0,18  22,64 0,17  26,32 0,13  25,61 0,15 

Din 10/04  27,8 0,42  22,43 0,21  26,01 0,31  25,15 0,46 

                     

Totaal  9,15% 2,8  11,34% 2,87  7,66% 2,16  10,17% 2,85 

  gemiddeld per dag: gemiddeld per dag: gemiddeld per dag: gemiddeld per dag: 

  0,175 gram =  0,179375 gram =  0,135 gram =  0,178125 gram = 

  14,87% per 26 dgn 18,43% per 26 dgn 12,46% per 26 dgn 16,54%per 26 dgn 

  als tweede gelegd? als vierde gelegd?  als eerste gelegd? als derde gelegd? 

 



Na precies 24 dagen zijn de eerste 3 kuikens geboren   
( 11 april ). Alleen het vierde ei ( de lichtste ) is nog niet 
uitgekomen maar het is wel al aangepikt.  
De kookaburra kuikentjes zijn heel snel droog ze worden 
namelijk helemaal kaal geboren, er zit nog niet 1 donsje 
op.  
Na 12/15 uur wordt er voor de eerste keer gevoerd, 
een halve kleine spiering welke door de carmix is 
gehaald.  
De jongen wegen ongeveer 23 gram.  

  1 dag later is het vierde jong ook uit het ei gekomen, dit 
jong heb ik eerst apart gezet in een ander bakje in de kunstmoeder.  
Zodat ik weet welke jongen ik al gevoerd heb en aangezien het vierde 
jong de eerste 12/15 uur nog geen eten krijgt is het belangrijk om ze 
uit elkaar te houden. Na de eerste voeding en ontlasting mag het bij 
zijn broertjes en of zusjes. 
De kunstmoeder staat op dag 1 en 2 op 37graden Celsius, op de derde 
dag wordt de temperatuur terug gedraaid naar 34 graden. 
 
15 april, de jongen zijn nu vier dagen oud en worden om de 3 uur 
gevoerd. s’Nachts  ongeveer om de 5/6 uur en overdag dan weer om 
de 3 uur.  
Ze wegen al 55 gram en krijgen nu 2 x spiering en 1 nestmuisje per 
voeding.                                                    
Kookaburra’s hebben geen krop zoals de meeste mensen weten van de 
papagaaien en andere vogels. 
Daarom is het belangrijk om voor en na iedere voeding onder aan zijn 
buik te voelen.  
Na het voeren voel je de muis of spiering 
gewoon in zijn buik zitten, en voor de 
voeding kun je voelen dat zijn buikje weer 
leeg is doordat het dan weer zacht aanvoelt 
en er ruimte is voor nieuw voer.  
Als men dit niet doet en je voert teveel, 
zullen de kuikens doodgaan. Je voert ze 
letterlijk kapot! Morgen de vijfde dag gaat 
de tempratuur naar 32 graden. 
 
Nadat de jongen een week oud zijn krijgen de jongen s’nachts om de 
6/8 uur eten en overdag nog steeds om de 3 uur. De kuikens leggen nu 
in de nacht een braakbal en hoeven daarom niet gevoerd te worden. 



23 april, De oogjes gaan open! De kuikens zijn ook enorm hard 
gegroeid en wegen nu 150 gram  het wordt tijd om ze te gaan ringen. 
Hiervoor gebruik ik een ring met een 
9mm binnenmaat. Nu staat de 
temperatuur op 28/30 graden. 
 
27 april, De kuikens beginnen een 
beetje kleur te krijgen en er vormen 
zich kleine stoppeltjes… Ze worden 
nu nog 4 keer per dag gevoerd, 
ongeveer om de 4 uur. 
 
5 mei, Het gewicht van de “kleine” kookaburra’tjes is inmiddels weer 
verdubbeld ze wegen nu 300 gram, ook zitten ze al aardig in hun 
veren wat een week geleden nog maar stoppeltjes waren. Ze krijgen 
vanaf nu volwassen muizen en nog maar 3 keer op een dag. De 
temperatuur staat nu op 25 graden. 
 
14 mei, De kookaburra’s die al aardig op hun ouders 
lijken, zijn nu uit de incubater, ze pasten er 
al bijna niet meer in! Ze zitten 
nu binnen in een gewone 
kooi en worden nog steeds 
3 maal per dag gevoerd, 
echter staan er wel continu 
verse muizen bij zodat ze 
leren zelfstandig te 
worden. 
 
22 mei, De kookaburra kuikens maken al echte 
kookaburra geluiden, en voordat ik er erg in had konden 
ze al vliegen. Terwijl ik aan het voeren was, volgen ze ineens door de 
huiskamer. Er heeft er zelfs een over de gordijnen heen gepoept. Ja, 
wat dat betreft maken ze er een bende van binnen, ze zijn nu 
omgedoopt tot “de Daltons”, want kuikens kan ik ze echt niet meer 
noemen. De Daltons eten soms al zelf dus voer ik nog maar twee keer 
per dag 1 muis. 
 
4 juni, de Daltons zitten nu helemaal in de veren en eten volledig 
zelfstandig. Gezien de weersomstandigheden kunnen ze naar de grote 
buiten volière 
 



Tweede legsel: 
11 april, eerste ei tweede legsel gezien. 
17 april, 3 eieren van de kookaburra’s in de broedmachine gelegd 
5 mei 2 eieren uitgekomen, 6 mei 1 ei uitgekomen. 
 
Derde legsel: 
1 mei alweer het eerste ei van het derde legsel 
8 mei in de broedmachine gelegd  
26/27 mei zijn ze uitgekomen, helaas heeft dit legsel het niet gehaald. 
Wanneer ik de temperatuur van de kunstmoeder aan het instellen was 
is deze op hol geslagen waardoor de temperatuur veel te hoog is 
geworden. In twee uur tijd zijn de jongen gestorven. Dit bewijst maar 
weer hoe zorgvuldig en secuur men dient te zijn. 
 
24 mei, Ondertussen zijn de ouders al aan het vierde legsel begonnen 
dit jaar. Echt ongelofelijk! 
Deze ronde word wat mij betreft de laatste van dit jaar, en mogen ze 
het weer helemaal zelf doen. 
 
26 mei, Het vierde legsel bestaat uit 3 eieren. 
 
17 juni, Volgens mij zijn de eerste jongen al uitgekomen, maar ik heb 
nog niet gekeken.  
S’middags hoor ik voor het eerst de geluiden van de jongen, er zijn er 
dus minstens al twee uitgekomen. 
Ik voer vanaf nu kleine nestmuisjes bij en voor de ouders gewoon 
grote muizen. Ik zorg altijd dat er de hele dag voldoende voer is om de 
jongen te voeren. 
 
3 juli, De jongen groeien 
geweldig, ik voer nu nog 
maar twee keer per dag       
( s’morgens en s’avonds ) 
ze krijgen dan al nestratjes 
in plaats van nestmuizen. 
Ook heb ik de afgelopen 
weken flink wat vis moeten 
kopen omdat ik zelf niet 
voldoende tijd had om te vissen. Zodoende zijn ze toch voorzien van 
alle benodigdheden. 
Vandaag zijn deze jongen ook geringd met een stalen(omdat ik dat 
mooi vind) ring van 9mm binnenmaat.  



 
23 juli, Ondertussen worden de jongen al gevoerd met kleine 
volwassen muizen door de ouders. Ik voer 2 en een halve muis per 
jong en 2 muizen per ouder, dat zijn dus 12 muizen per dag! 
 
30 juli, Vandaag is het eerste jong uitgevolgen! 
Ik heb de waterbak nu even uit de volière gehaald, misschien is dit 
niet nodig maar ik neem het zekere voor het onzekere. Jonge 
kookaburra’s zijn nog erg onhandig en ik wil niet dat er een verdrinkt. 
Als ze alle 3 een paar dagen uitgevolgen zijn zet ik de bak weer terug 
met nieuwe verse visjes. Dan kunnen de ouders met de vis lessen 
beginnen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 augustus, er wordt al volop gevist door jong en oud. Het valt alleen 
echt niet mee om dat goed op de foto te krijgen. Erg leuk om te 
vermelden is dat iedere vogel s’nachts zijn eigen slaapplaats heeft in 
de volière. Bij mij zit vader rechts naar je toe gericht, daarnaast alle 
jongen ook met hun hoofd naar je toe en moeder zit links die alles van 
de andere kant goed in de gaten houdt met haar hoofd dus de andere 
kant op. Ze kruipen zo dicht mogelijk tegen elkaar aan. Het lijkt dan 
net of er 50 cm veren op stok zit. 
 
 
 
 



 
Je kunt de jongen erg lang bij de ouders laten zitten.  
In de natuur is het zelfs zo dat de jongen bij de ouders blijven en 
helpen de jongen van het volgende legsel grootbrengen.  
Dit is echter in gevangenschap niet aan te raden aangezien ze dan toch 
een beperkte ruimte hebben.  
De vader zal op den duur wat afstotend worden tegen de jongen. 
Kookaburra’s zijn geweldige volière vogels die niet ziektegevoelig 
zijn en tegen alle weersomstandigheden opgewassen.  
Mijn kookaburra’s maken alleen gebruik van hun binnenverblijf 
indien het overdag meer dan 5 graden vriest.  
En zoals u wel gelezen heeft zorgen ze onder de juiste 
omstandigheden voor veel nageslacht… Dit jaar ( 2007 ) 13 eieren en 
13 jongen uit gekomen. 
 
 

                                                   
  Wij wensen jullie allen veel vogelplezier! 
 
Door: Jacco Vermeulen en Daniëlle van der Horst  
Voor vragen of meer informatie kunt u 06-53300136 bellen of mailen naar 
Jacco@vermeulenhoreca.nl of kijk op onze website www.uilskuiken.nu.                                                                                                                                                                                                                                                                                  


