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Halsbandparkieten, 
een tropische 
verrassing in het 
winterse Vreeland
Wim Fokker*

Deze winter [het was in 2010] kwamen 
de Halsbandparkieten vanwege de barre 
weersomstandigheden dicht bij de huizen 
om voedsel te zoeken. Dit leverde naast 
een aantal mooie foto’s ook de vraag op 
waar deze vogels nu vandaan kwamen en 
wat hun status in Nederland is. 
Luid schetterend vliegen er in ons dorp al 
vanaf begin deze eeuw Halsbandparkieten 
rond. Eerst voornamelijk bij de Plantage 
maar nu ook in de nieuwe buurt. De 
meeste Vreelanders kennen deze groene 
parkietensoort uit Amsterdam, waar deze 
winter bijna 3800 exemplaren zijn geteld. 
Waarschijnlijk is begin jaren zestig van de 
vorige eeuw deze soort voor het eerst in 
Nederland gaan broeden. Vanuit India zijn 
de vogels ingevoerd en vanuit ontsnapte 
en losgelaten exemplaren is er een heuse 
broedpopulatie ontstaan. Vanaf 1978 zijn 
in Den Haag zekere broedgevallen bekend 
waarna de soort zich snel uitbreidde naar 
Amsterdam. In Den Haag leven er nu ruim 
5000. De schatting is dat er nu 10.000 
Halsbandparkieten in Nederland broeden. 
Dat is een verdubbeling ten opzichte van 
2004 toen er op de slaapplaatsen ruim 
5000 werden geteld. De vogels broeden in 
boomholtes, vaak in oude spechtengaten 

en kunnen prima leven op pinda’s en 
vetbollen die rijk voorhanden zijn op 
de voederplanken. Halsbandparkieten 
hebben geen concurrentie met inheemse 
vogelsoorten en kunnen zich bij 
voldoende voedsel en nestgelegenheid 
nog behoorlijk uitbreiden. Inmiddels is de 
Halsbandparkiet de Vecht verder afgezakt 
en broedt hij nu ook in Utrecht.
Er zijn in Nederland in enkele steden ook 
populaties van andere papegaaiensoorten 
aanwezig, zoals Grote Alexanderparkieten, 
Koningsparkieten en Monniksparkieten. 
Er staan ons dus misschien nog wel 
meer tropische verrassingen te wachten. 
Ogen en oren openhouden en bijzondere 
waarnemingen doorgeven aan de 
Dorpsbode!

Uit: ‘De Vreelandbode, 2010’.

*De auteur hee  aangegeven dit jaar 
extra aandacht aan de ‘Vreelandse’ 
Halsbandparkieten te besteden. Hij 
schat dat er de afgelopen jaren 10-16 
exemplaren rondvliegen in Vreeland.
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