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Tekst en foto’s: Jan Willem Schrijvers. 

 
Het zal meer dan 40 jaar geleden zijn dat ik mijn eerste fazant kocht. Dit 
was een Bosfazant haan, die ik geleewiekt had en tussen de krielkippen 
liet lopen. Het was helaas geen succes en na een paar dagen was hij al 
verdwenen. Dit gebeurde me nog een paar keer en toen ben ik mijn 
eerste volière gaan bouwen. Deze zal zo’n 6 m. x 3 m. geweest zijn, 
waar ik toen Lady Amherst, Goudfazant, en een Bosfazant ( ringnek ) in 
hield. Om het vechten te voorkomen waren het toen alleen hanen. 
  
Tegenwoordig leg ik me meer toe op de kweek en probeer ik de soorten zo 
raszuiver mogelijk te kweken. (Dit wordt steeds moeilijker, omdat er door 
kruisingen en het importverbod steeds minder raszuivere vogels over blijven.)  
De volgende soorten worden door mij gehouden. 

  
Chinese Jachtfazant  
(ook wel bosfazant genoemd) 
Deze van oorsprong uit Oost China 
afkomstige fazant is een prachtige fazant 
om te zien met zijn mooie witte ring in 
de nek. Ze hebben een mooie lange 
staart en ziet er in de zon met hun 
koperkleurige veren heel mooi uit. Het 
zijn de goedkoopste fazanten en ik blijf 
ze nog altijd een van de mooiste vinden. 
Deze soort is op veel plaatsen uitgezet 
voor de jacht en heeft zodoende een 
uitgebreid verspreidingsgebied. Ook in 
ons land kom je hem overal tegen in 
verwilderde vorm. In de volière is het 
een gemakkelijke vogel om te houden. In 



het begin zijn ze schuw maar na een 
tijdje, als je ze altijd rustig benadert, 
komen ze bijna uit je hand eten. 
Ze hebben geen nachthok nodig en 
zullen daar ook niet snel gebruik van 
maken. Bij mij kunnen ze droog zitten, 
maar ze geven er niks om als het regent 
om in de regen te zitten. Slapen doen ze 
het liefste op een hoge stok verscholen 
tussen de takken. Je kunt ze heel goed 
samen houden met wat kippen, kwar-
teltjes of patrijzen. Een koppeltje duiven 
kan ook goed met hun samen gehouden 
worden. 
  
Voeren doe ik ze met fazanten/siervogel 
onderhoudskorrel aangevuld met tortel-
duivenvoer en veel groenvoer, fruit en bessen. Het nog nieuwe hok zal aange-
plant worden met een of twee grotere coniferen, wat laurier, ligustrum, grassen 
en wat heidestruiken. Over het gaas aan de bovenkant laat ik dan bramen, 
klimroos, bruidssluier en druiven groeien Dit geeft ze een meer beschut gevoel 
en wat schaduw in de zomer. Tevens komen er wat schuilhoekjes om de hennen 
wat rust te gunnen als de haan te fel wordt in het voorjaar. Op deze plekken zal 
dan hopelijk ook een nest gemaakt worden. Ik zet er dit jaar Genua duiven en 
patrijzen bij en hoop overal wat van te kweken. 
  
Het zijn redelijke stille en rustige vogels die alleen bij gevaar of in de paartijd 
hun roep vaak laten horen. Ik heb een haan met 2 hennen en kan daar jaarlijks 
diverse goede broedeieren van rapen. De eieren zijn groen/grijs van kleur. 
Ze hebben een nieuw onderkomen gekregen en nu hoop ik komend seizoen eens 
op een nestje natuurbroed. Ze leggen meestal zo’n 7 tot 8 eieren per broedsel en 
broeden die in 23 dagen uit. Als je de eieren steeds blijft wegnemen, dan kun je 
wel zo’n 20 tot 30 eieren rapen.  
Het is jammer van deze mooie fazanten dat ik niet met zekerheid kan zeggen dat 
ze raszuiver zijn door het vele inkruisen in het verleden. Ooit hoop ik eens een 

koppel te kunnen kopen wat door DNA 
onderzoek raszuiver zal blijken te zijn.  
 
Let wel op dat deze fazanten verplicht 
geringd moeten zijn.  
 
Zuid-Kaukasische  fazant    
Phasianus colchicus colchieus 

Deze mooie, op een bosfazant lijkende 
fazant, maar dan zonder nekring, komt 
uit het Kaukasusgebergte en is net als de 
Chinese jachtfazant veel uitgezet voor de 
jacht.  
Ook in ons land lopen er nog wel enkele 
verwilderd rond, maar meestal ingekruist 
met andere bosfazant soorten. Bij lief-
hebbers zie je ze ook maar zelden, wat 
toch wel jammer is, want ze zijn bijzon-
der mooi om te zien. In de VS worden ze 
meer gehouden en de belangstelling in 
Europa is ook aan het groeien voor deze 



mooie vogels. Ik heb hier sinds 
dit jaar ook een koppel van 
zitten en hoop er volgend jaar 
voor het eerst mee te kweken. 
De verzorging is precies het 
zelfde als van de Ringnek en 
zijn gewoontes ook. De hennen 
zijn aan de bovenkant iets 
donkerder dan de Ringnek 
fazant. Ook deze fazant is een 
sierraad en zeker als de zon op 
hem schijnt. Ze zitten bij mij in 
een open buitenvolière samen 
met Parelhals tortels. 

Ook deze soort moet verplicht 
geringd worden. 

De Groen Fazant 
Deze mooie fazant lijkt het 
meeste op de twee bovengenoemde fazanten.  
De hen is donker van kleur en de haan overwegend groen.  
 
Ik heb dit soort enkele jaren gehad maar de eieren waren helaas steeds onbe-
vrucht. Om die reden heb ik ze toen van de hand gedaan. Ik denk dat ze een 
heel rustig hok nodig hebben waar ze zich in alle rust kunnen terug trekken om 
te paren. Ik heb wel weer een plaatsje voor een nieuw koppel gereserveerd, in 
een ren waar veel groen in komt te staan om zich te kunnen terugtrekken. Ook 
dit soort is eigenlijk gemakkelijk te houden en ze hebben bijna de zelfde 
verzorging nodig als de Ringnek- en Jachtfazant.  

 
Foto van kleurplaat uit Kwartels en Fazanten van A. Rutgers. 

 



Tenebrosus fazant 
Onder: Mijn eerste Tenebrosus kuiken, 1 dag oud. Ze beginnen  na 12 weken al 
te kleuren en de hanen zijn al goed te herkennen (foto rechts) 

Onder:  De kleur komt mooi door. 

 
De Lady Amherstfazant  
Deze prachtige kraagfazant, afkomstig uit zuid/west China en Birma, vind ik - 
ondanks dat ik ze 40 jaar geleden ook al had - nog altijd een geweldige fazant 
om te houden.  
Het is heel jammer dat er bijna geen zuivere Lady Amherst meer te koop zijn en 
dat ze bijna allemaal ooit gekruist met de 
goudfazant zijn geweest. Gelukkig is er 
nu een project gestart door leden van 
Aviornis om weer zuivere, geregistreerde 
dieren bij elkaar te brengen en zo een 
weer een gezonde populatie zuivere 
fazanten te krijgen. 
  
Op dit moment heb ik een koppel en een 
losse haan zitten. Ik heb er lang naar 
moeten zoeken om nog een – hopelijk - 
zuiver of zo zuiver mogelijk koppel te 
vinden.  
 
Rechts: Een goede Lady Amherstfazant. 
 



Links:  
Dit is een veel voor-
komende fout: een 
Lady Amherstfazant 
waar ook goudfazant 
door gezeten heeft.  
De staart is anders 
getekend en de kam is 
te groot en te rood.  
Het is een mooie fazant 
om te zien maar voor 
de kweek is dit een 
waardeloze vogel. 
 
Onder: 
Ondanks de felle 
kleuren weet de haan 
zich toch goed te 
camoufleren tussen het 
groen. 
 

In de volière zijn het geweldige 
vogels die - mits de volière 
groot genoeg is - met bijna 
alle vogelsoorten (behalve 
andere fazanten) gehouden 
kunnen worden. De verzorging 
is ook heel eenvoudig: gewoon 
fazanten/sierhoender onder-
houdskorrel met wat duiven- 
en volièrevoer. Groen en fruit 
zijn natuurlijk ook nodig, en 
grit. Een gesloten verwarmd 
nachthok hebben ze niet nodig 
en slapen doen ze het liefste 
buiten op een hoge zitstok. Ze 
komen bij mij alleen maar in 
het binnenhok om te eten.  
In het vroege voorjaar begint de haan te baltsen en te roepen naar de hennen. 
Hij is dan heel fel en druk sissend bezig, maar zal geen enkele andere vogel 
lastig vallen of iets doen. Vanaf mei beginnen de hennen dan te leggen. Ze 
leggen crème/witte eieren. 

Onder: Broedende hen met net uitgekomen eitjes. 



De hennen leggen hun eieren graag in 
oude melkbussen die een beetje uit het 
zicht liggen onder de struiken. Dit nest 
verdedigen ze dan wel en jagen alle 
andere vogels weg uit de buurt van het 
nest. Ze broeden zelf hun eieren goed uit 
en natuurbroed behoort dus heel goed 
tot de mogelijkheden. Het is alleen jam-
mer dat ons klimaat vaak te vochtig is 
om de nog kwetsbare jongen dan groot 
te krijgen. Ik neem meestal van het 
eerste legsel de eieren weg en broed ze 
dan uit in de broedmachine. Het tweede 
legsel mogen ze dan zelf uitbroeden.  
 
Ze zitten bij mij in een volière van 9 x 3 
m. met een nachthok van 3x3 m. Deze 
volière heeft een dikke zandbodem met 
een bosachtige bovenlaag. Hier staan 

grote coniferen in als haag en diverse kleinere planten. Tevens wat heuveltjes 
gemaakt van dikke stenen en een hoge dikke rechtopstaande boomstam als 
uitkijkpost. Ze leven bij mij samen met Sonneratshoenders, wildkleurige 
zebravinken, rijstvogels, Chinese dwergkwartels, Californische kuifkwartels, 
Steenpatrijzen, Diamantduiven, Palmtortels en Groenvleugelduiven. Dit gaat 
allemaal heel goed samen en alle vogels kweken ook goed in deze volière. De 
volière is wel goed beplant en iedere vogel kan wel een plekje vinden om te 
broeden.  
 
Rechts: Een  jonge haan,  al duidelijk te 
herkennen aan zijn staart. 
 
De hanen komen pas na de tweede grote 
rui op kleur maar kweken kun je er al na 
de eerste winter mee. Het is wel al op 
hele jonge leeftijd goed te zien wat de 
hanen en de hennen zijn. Met deze 
mooie fazant kan iedereen heel 
gemakkelijk kweken en een echte 
aanrader voor liefhebbers die een rustige 
verdraagzame fazant zoeken voor in een 
gemende volière met diverse vogels. 
 
 
De Goudfazant  
Deze prachtige kraagfazant die afkomstig is uit West China, waar ze op rotsach-
tige berghellingen in de bamboebossen tot een hoogte van max. 2000 meter 
leven. Ze leven van zaden, bessen, jong groen en insecten. De hanen maken 
baltsplaatsen waar ze met hun mooie kleuren de vrouwtjes proberen te 
versieren. De vrouwtjes zoeken de mooiste hanen uit om mee te paren en 
trekken zich daarna weer terug om nesten te maken en in hun eentje voor de 
jongen te zorgen.  
In China worden ze al enkele duizenden jaren in gevangenschap gehouden en bij 
ons in Nederland ook al vele jaren. Ondertussen zijn er door mutatie diverse 
kleuren gekweekt, waarvan de gele en de donkere wel de bekendste zijn. Hier-
door is het probleem ontstaan dat er nog maar weinig goudfazanten in de 
zuivere wilde vorm over zijn. Gelukkig heeft een aantal fazantenhouders op tijd 
een kweekgroep opgericht in samenwerking met Aviornis en zo een brede groep 



zuivere wildvorm vogels in dit kweekprogramma opgenomen onder de naam 
‘5000 serie’. Deze vogels worden allemaal in het kweekprogramma geregistreerd 
en de jongen voorzien van speciale ringen, zodat ze herkenbaar zijn als zuivere 
fazanten uit deze selectie.  

Zelf heb ik ook enkele koppels 
zitten van de wildvorm. Ze 
zitten in open volières met een 
plekje uit de wind en de regen 
om te schuilen. Hier doen ze 
het goed in. Enkele volières 
moeten nog nieuw worden 
aangeplant, zodat de hennen 
zich in het voorjaar kunnen 
verschuilen voor de felle hanen 
en een rustige plek vinden om 
hun eieren te leggen.  

 
Het beste is om enkele hennen met 
een haan samen te zetten, zodat de 
haan zijn aandacht kan verdelen 
over meerdere hennen.  
Voeren doe ik ze met fazanten/ 
sierhoenderkorrel, aangevuld met 
wat kippen- of duivengraan en veel 
groenvoer uit de eigen tuin. Ge-
raspte wortels en fruit vinden ze 
ook lekker en ik voer het hele jaar 
wat appel en veel fruit uit de tuin, 
zoals bessen, bramen, frambozen 
en druiven.  
Omdat de hanen zeer beweeglijk en druk kunnen zijn in de paartijd, is het beter 
en mooier om ze in een ruime volière te houden. Zo beschadigt hun staart 
minder en blijft hij langer mooi. Goudfazanten kun je (buiten andere fazanten) 
met bijna alle vogels goed samenhouden. Daar kijken ze helemaal niet naar om 
en zullen deze ook geen kwaad doen.  
 
Rechts: De gele goudfazant. Deze komt in 
het wild niet voor. 
 
Het kweken gaat ook heel gemakkelijk. 
De hen begint eind april haar eieren te 
verstoppen en het eerste legsel raap ik 
altijd weg om in de broedmachine uit te 
broeden. (Het is zo vroeg in het jaar 
meestal te koud en nat voor de jongen om 
natuurbroed te doen.) Deze jongen trek ik 
dan verder groot onder een lamp en dat 
gaat meestal zonder problemen. Ze 
krijgen fazantenkuikenvoer, wat ik dan 
meng met universeel voer. Dit voer 
bevochtig ik met levertraan en voeg daar 
dan nog biergist aan toe. Op deze manier 
trek ik altijd mooie gezonde jongen zon-



der krom borstbeen. Als ze onder de lamp uitkunnen, zet ik ze in een 
verduisterde ruimte om vechten te voorkomen, tot ze groot genoeg zijn en ze de 
ring niet meer verliezen. Daarna gaan ze naar een buitenren en mogen ze verder 
uitgroeien.  
Bij natuurbroed - niet eerder dan half mei - laat ik de hen de eieren zelf uitbroe-
den en bemoei ik me er bijna niet meer mee. Als de jongen uitgekomen zijn, 
geef ik natuurlijk ook deze jongen kuikenvoer net als bij de handopfok. Blijft het 
weer redelijk mooi zomers en is het niet te nat, dan wil het vaak goed lukken 
met natuurbroed. Het is wel raadzaam om te zorgen dat het gaas fijn genoeg is, 
zodat de kuikens er niet door kunnen kruipen en ze niet te ver van hun moeder 
kunnen raken. Fazantenkuikens willen nog wel eens gaan rondzwerven en dan 
worden ze, als ze hun moeder al niet kwijtraken, wel door de kraaien en katten 
gepakt.  
De hanen van de goudfazant komen pas in hun tweede jaar op kleur, maar zijn 
wel al in het eerste jaar vruchtbaar.  
Voor liefhebbers die ook een koppel goudfazanten willen aanschaffen, wil ik erop 
wijzen dat er heel veel onzuivere fazanten aangeboden worden. Koop deze niet 
en ga er zeker niet mee kweken. Koop liever een goed koppel van de zuivere 
soort en kweek daaruit. Zuivere fazanten kosten niet meer dan onzuivere; het is 
misschien alleen iets meer moeite en rondvragen om er aan te komen. Als u ze 
eenmaal heeft, kunt u er jarenlang plezier van hebben. 
 

De Zilverfazant  
Deze mooie fazanten, afkom-
stig uit Zuid China, zijn volko-
men winterhard en een plekje 
om beschut en droog te zitten 
om te overnachten en te eten 
is voldoende. Een mooie en 
gemakkelijke fazant om mee te 
kweken. Ze kunnen het beste 
in een ruime ren of volière 
gehouden worden; een haan 
met meerdere hennen. Tijdens 
de paartijd kunnen de hanen 
bijzonder agressief worden en 
vallen ook de verzorger aan. Ik 
hou de haan dan altijd goed in 
de gaten en keer hem nooit de 
rug toe; ze kunnen ook de 

verzorger met hun scherpe 
sporen lelijk verwonden.  
Kweken gaat heel goed. De 
hen broedt zelf de eieren uit 
en de haan houdt ondertussen 
alles goed in de gaten.  
De jonge hanen krijgen het 
eerste jaar al een kuif en witte 
gestreepte veren. Het tweede 
jaar komen ze volledig op 
kleur.  
Ik voer ze met siervogelkorrel 
en verder wat gemengd 
kippen- en duivenvoer, plus 
regelmatig groenvoer en fruit. 
Ze lusten ook heel graag wat 
katten- of hondenvoer uit blik.  



De Koningsfazant  
Deze prachtige fazant met zijn mooie lange staart komt uit centraal China. De 
lange staartveren worden al duizenden jaren voor de sier gebruikt. Bij ons zet 
Prins Carnaval ze ook graag op zijn steek.  

Het zijn prachtige sierlijke vogels 
die volkomen winterhard zijn en 
een droog plekje uit de wind om 
te slapen is al voldoende. Ik heb 
ze in een ruime, met netten 
overdekte ren zitten, samen met 
kippen en pauwen.  
Kweken gaat heel goed en 
gemakkelijk. De hennen leggen 
veel eieren en broeden deze ook 
goed uit. Zelf raap ik de eieren 
van de eerste nesten en broed 
deze in een broedmachine uit. De 
eieren zijn wit/grijs gekleurd. 

Het opfokken van de jonge gaat heel 
gemakkelijk en ze groeien behoorlijk 
snel. De hanen komen het eerste jaar al 
op kleur. De laatste nesten laat ik 
meestal liggen en de hennen broeden 
zelf ook goed.  
Voeren doe ik ze met korrels voor 
sierhoenders aangevuld met kippen- of 
duivenvoer. Ze lusten ook graag wat 
groenvoer en fruit. Zo nu en dan verwen 
ik ze met wat hondenvoer uit blik wat ze 
heel graag lusten.  
De hanen zijn in de broedtijd nogal fel en 
om deze reden heb ik meestal 5 hennen 
bij de haan. Dan kan de haan zijn aandacht wat verdelen en krijgende hennen 
ook meer rust. 
 
De Eliot Fazant Syrmaticus ellioti 
De Eliot behoort tot de langstaart 
fazanten (Genus-Syrmaticus) en is oor-
spronkelijk afkomstig uit Zuid- Oost-
China in de provincies Tsekiang, Fokien 
en Anwei. Ze zijn in het wild sterk in 
aantal afgenomen door verandering van 
zijn oorspronkelijke leefgebied; berg-
bossen die vervangen zijn door bamboe-
bossen.  
De Eliot fazant is voor het eerst in 
Europa gehouden in 1874 en in 1880 
werden de eerste broedresultaten ge-
haald in Parijs.  
De hanen krijgen net als de bos-
fazantensoorten het eerste jaar al hun 
mooi gekleurde verenpak en zijn het 
eerste jaar soms al geslachtsrijp.  
We kunnen ze het beste in een ruime 



volière houden en een verwarmd nachthok is niet nodig. De volière kan het beste 
wel goed beplant worden met veel schuil mogelijkheden voor de hennen. De 
hanen kunnen in de paartijd wel eens te fel worden en blijven dan de hele dag 
achter de hennen jagen.  
Ik heb een haan met 2 hennen, op deze manier zal de haan zijn aandacht zich 
hopelijk een beetje verdelen over de hennen.  
De hen legt meestal tussen de 6 en 8 eieren per legsel en de broedtijd is 25 
dagen. Het eerste legsel raap ik weg en broed deze in de broedmachine uit, 
waarna ik de kuikens in een opfokbak groot breng. Het tweede legsel laat ik 
liggen en de kuikens laat ik bij de hen. Is het weer te slecht voor de kleine 
kuikens dan zet ik ze noodgedwongen in de kunstmoeder.  
De jongen geef ik speciaal opfokvoer voor fazanten en regelmatig ook wat 
dierlijk voer in de vorm van krekels, meelwormen en gehakt. Verder vul ik dan 
dagelijks het menu aan met universeel voer, stukjes gekookt ei, en insectenpaté.  
De volwassen vogels voer ik met speciale korrels van een bekend merk voor 
sierhoenders. Deze korrels zijn te verkrijgen voor diverse jaargetijden, 
kweekperiode, rui, en opfok. Het grote voordeel van deze korrels is dat alles wat 
fazanten beslist nodig hebben er ook in zit. Verder voer ik ze bij met 
tortelduivenvoer en ander klein (snoep)zaad.  
Af en toe wat honden- of kattenvoer uit een blikje, wat universeel voer, een 
meelwormpje, wat fruit en regelmatig groenvoer.  
Het zijn gemakkelijke vogels die weinig eisen stellen en waar de liefhebber jaren 
plezier van kan beleven. 
 
De Swinhoe' fazant  
Deze heel mooie, kleurrijke fazant is afkomstig uit Taiwan en wordt veel 
gekweekt. Het zijn heel mooie fazanten waarvan de hanen pas in het tweede jaar 
volledig op kleur komen. De hennen zijn ook mooi om te zien met hun mooie 
tekeningen in de bruine schutkleur veren. Deze fazanten zijn heel gemakkelijk te 
houden en ook nog eens volledig winterhard. Een droge plek uit de wind is 
voldoende en een nachthok is niet nodig. Kweken doen ze goed; vaak al als 
éénjarige fazant.  
Je kunt ze het beste per koppel houden. (Hennen gaan onderling vechten.)  
Ik heb twee koppels en die zitten zonder problemen met andere vogels samen, 
zoals duiven, patrijzen en eenden. Het is familie van de Zilver- en de Prelaat-
fazant, maar zijn veel minder agressief, ondanks dat ze groter zijn. Met een 
beetje geduld eten ze uit je hand, alleen in de paartijd moet je de haan niet de 
rug toe keren.  
Voeren doe ik ze met sierhoender onderhoudskorrel als hoofdvoer. Ik voer dan 
bij met tortelduivenvoer en wat kippengraan. Verder geraspte wortel, veel groen 



uit eigen tuin (kool en sla), vruchten (appel, peer, banaan) en indien rijp, ook uit 
eigen tuin, frambozen en druiven. Verder bevochtig ik het voer regelmatig met 
levertraan, lookolie of tarwekiemolie en bestrooi dat weer met biergist. Heel af 
en toe geef ik een paar brokjes hondenvoer uit blik en/of wat meelwormen.  
 
Het eerste legsel meestal rond april neem ik 
weg en broed ik met de broedmachine uit. Het 
tweede legsel in mei laat ik ze zelf uitbroeden. 
Dit gaat goed en de haan kijkt niet naar de 
jongen om. Het vrouwtje verdedigt de jongen 
wel heel goed.  
De jongen voer ik met sierhoender opfokkorrel 
en verder net als de oude vogels. Hier groeien 
ze snel en goed mee.  
Ringen kan op een leeftijd van ongeveer 8 
weken met een vaste voetringen maat 14 is 
verplicht. Hierna gaan de jongen apart om 
verder uit te groeien. Het is aan de kleur van 
de veren al op jonge leeftijd te zien wat hanen 
en hennen zijn. 
 
Rechts: Jonge haan in de vrieskou.  Hier 
geven ze niks om. 
 
De Prelaat fazant 
Deze hele mooie fazant afkomstig uit Laos en Thailand kan ondanks zijn 
tropische afkomst toch heel goed in ons klimaat gehouden worden zonder 
bijverwarming in de winter. Een droog en beschut plaatsje is voldoende.  
 
Onder: Prelaatfazant,  de “vuurrug” wordt pas zichtbaar tijdens het vleugel 
klapperen. 



Enige tijd geleden heb ik enkele jonge vogels gekocht en hier 2 mooie koppels uit 
samengesteld. Ze zitten in goed beplante volières, samen met wilde/oorspron-
kelijke duiven. Wat opvalt, is dat ze heel tam zijn en de hanen een beetje 
dreigen naar alles wat in de buurt van de volières komt. Ik hoop komend seizoen 
op eieren en dan wat kweekervaring op te doen met deze mooie vogels. 
Voeren doe ik ze ook met korrels voor sierhoenders, aangevuld met duivenvoer 
en groenvoer. Ook deze fazanten eten graag wat hondenvoer uit een blikje en 
een meelworm komen ze uit de hand pakken.  
De hennetjes zijn ook heel mooi om te zien. 
 
Oorfazanten 
Oorfazanten zijn prachtige grote fazanten. Er zijn 4 soorten die regelmatig in 
collecties terug te vinden zijn: de Witte Oorfazant, de Tibetaanse Witte 
Oorfazant, de Bruine Oorfazant en de Blauwe Oorfazant. 
 

Zelf kweek ik al meerdere 
jaren met de Blauwe Oor-
fazant. Crossoptilon auritum 
(Pallas) De hanen en hennen 
zien er bijna het zelfde uit. De 
haan heeft sporen en is iets 
forser dan de hen. Er zijn ook 
hennen met sporen, maar die 
zijn dan veel kleiner. 
Van oorsprong komt deze 
prachtige fazant uit West China 
en het Oostelijk deel van Tibet. 
Ze leven in de bergen en 
hoogvlaktes tot net onder de 
sneeuwgrens.  
Buiten de broedtijd leven ze in 
groepen van 40 tot 50 stuks, 
maar in de paartijd leven haan 
en hen monogaam. De hen 
legt tussen de 8 en 15 eieren, 

die ze alleen uitbroedt. De haan blijft in de buurt en bewaakt het nest. Ze 
beschermen samen de jongen. 
Bij mij leven ze in een met netten overdekte ren, samen met kalkoenen en 
Lakenvelder kippen. De haan is heel tam en eet uit de hand. Er wordt wel eens 
beweerd - wat ook zeker wel zal 
kloppen - dat ze in de paartijd fel 
uit kunnen halen naar de verzorger, 
maar dat is bij mij nog nooit 
gebeurd. Wel is de haan heel fel in 
het verdedigen van het plaatsje 
waar het hennetje de eieren legt. 
Zelfs de kalkoenhaan blijft dan uit 
zijn buurt. 
In het begin wilde de kweek 
helemaal niet lukken. Ik voerde 
toen te veel granen en dwong ze 
om in een nachthok te slapen. Ze 
werden iedere keer weer verkouden 
en kwamen gewoon niet in een 
goede conditie. Nu ik ze de vrije 
keuze laat, slapen ze bijna altijd 
buiten op een zo hoog mogelijke 



plaats en wind regen en sneeuw schijnt ze niet te deren. Afgelopen winter tijdens 
de lange koude nachten zijn ze wel een tijdje binnen gaan slapen. De fazanten 
zijn nu meestal wel in goede conditie en zien er bijna het hele jaar mooi 
glanzend uit. 
 
Voeren doe ik ze 
met wat kippen- 
of duivengranen, 
sierhoenderkorrel 
van een bekend 
merk, veel fruit en 
groenvoer, enkele 
meelwormen een 
handje universeel 
voer, plus een of 
twee maal per 
week een klein 
blikje hondenvoer. 
Met deze voeding 
verkeren de fa-
zanten in een 
prima conditie en 
zijn er ieder jaar 
broedsels te ver-
wachten. Het eer-
ste legsel eieren raap ik na een of twee weken bebroeden door de hen uit het 
nest en broed deze verder met de broedmachine, om vervolgens de kuikens 
onder een warmtelamp groot te brengen. Het tweede legsel laat ik haar zelf 
uitbroeden en grootbrengen. 
Als je bij natuurbroed de ouderdieren zelf de jongen laten groot brengen, kan het 
vaak misgaan door het weer. Om deze reden raap ik dan ook de eerste eieren 
van het eerste legsel weg. 
De jongen voer ik met opfokkorrel voor siervogels van een bekend merk en een 
kleine hoeveelheid tortelduivenvoer. Verder Sivo start, wat universeel- en eivoer. 
Ik bevochtig het voer regelmatig met levertraan en voeg dan biergist toe. (Dit 
doe ik vele jaren bij al mijn vogels en ik heb nooit last van kromme borstbenen.) 
Verder krijgen ze ook veel groenvoer, fruit en een klein beetje gehakt of 
hondenvoer uit blik. 
 
Het zijn wel echte gravers en ze maken veel kuilen op zoek naar wortels en 
wormen, waar de kippen en kalkoenen ook graag weer gebruik van maken voor 
een lekker zandbad. 
  
Tot slot 
De meeste liefhebbers houden fazanten omdat ze het bijzondere en vooral ook 
hele mooie vogels vinden. Mits goed verzorgt kun je 10 tot soms wel 20 jaar 
plezier hebben van een fazant. Soms wordt er wel eens gezegd: begin met 
eenvoudige soorten. Mijn menig is dat er geen eenvoudige soorten bestaan. (Wel 
goedkopere of gemakkelijk te kweken soorten.) Alle fazanten zijn wilde vogels en 
hebben veel aandacht van de liefhebber nodig. Laat je niet verleiden van ‘wat 
een mooie vogel’ maar kijk of de fazant (het soort) bij je past. Er zijn heel felle 
soorten bij en niet iedereen vindt dit even leuk. 
Kijk voor meer info op http://parkvogeltuin.come2me.nl/  
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