
De Halsbandparkiet hee  zijn oorsprong 
in Afrika en Azië en komt sinds 1968 in 
Nederland in het wild voor, nadat ze 
als huisdieren ontsnapten of expres 
zijn uitgezet. Ze concentreren zich 
voornamelijk rond de grote steden in de 
Randstad en vestigen zich daar in parken 
en omliggende bossen.

Net als in zijn oorspronkelijke leefgebied 
broedt de Halsbandparkiet in bestaande 
boomholtes. Met hun sterke snavel 
zijn zij in staat zelf hun nestholtes (de 
ingang en het interieur) aan te passen. In 
tegenstelling tot de meeste Nederlandse 
broedvogels vertoont de Halsbandparkiet 
al in de winter (vanaf januari) nestgedrag, 
zoals de verdediging van een nestholte 
en de inrichting ervan. Deze knalgroene 
parkiet is ongeveer 40 centimeter lang, 
waarbij de hel  wordt ingenomen door de 
staart. Het vrouwtje is iets kleiner en de 
zwarte halsband ontbreekt.

Exoot of ingeburgerde soort
Bij vogels spreken we van exoten 
als het gaat om soorten die niet van 
nature in Nederland voorkomen en die 
(oorspronkelijk) bewust of onbewust met 
mensen zijn meegekomen. Ze hebben 
Nederland niet op eigen kracht bereikt 
vanuit gebieden waar ze inheems zijn.
Met minstens 10.000 rondvliegende 
individuen is de Halsbandparkiet een 
van de talrijkste exoten in Nederland 
geworden. De vraag dient zich aan wat er 
bekend is over concurrentie met andere 
soorten?
Bij concurrentie om nestplaatsen 
lijkt vooral de Boomklever de klos te 
zijn. Deze prefereert dezelfde holen 
(meestal van de Grote Bonte Specht) 
als de Halsbandparkiet, maar is veel 
kleiner en begint later met broeden. 
Maar ook de Spreeuw ondervindt, 
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getuige een directe confrontatie op een 
broedlocatie op 9 maart, hinder van de 
aanwezigheid van Halsbandparkiet. Bij 
schaarste aan nestplekken kunnen er 
dus problemen ontstaan. De meeste 
Nederlandse boomklevers nestelen echter 
in grote bossen op zandgronden, waar 
Halsbandparkieten (nog) ontbreken. Op 
populatieniveau lijkt de concurrentie mee 
te vallen.

Concurrentie om boomholten
De Halsbandparkiet lijkt een voorkeur 
te hebben voor min of meer dezelfde 
holtes als de Rosse Vleermuis. Dit wat 
betre  grootte en kwaliteit (droog, stevig 
hout) van holtes. In tegenstelling tot de 
meeste andere vleermuizen maakt de 
Rosse Vleermuis jaarrond gebruik van 
bestaande boomholtes. Door zijn vroege 
nestelgedrag eind van de winter vormt de 
Halsbandparkiet een potentiële bedreiging 
voor de Rosse Vleermuis.

De Halsbandparkiet in het Gooi
Vanuit Driemond en Weesp rukt de 
Halsbandparkiet op richting het Gooi. In 
januari van dit jaar hoorde en zag ik al 
een aantal exemplaren bij het landgoed 
Boekesteyn en langs het Noordereind 
in ’s-Graveland.Op 5 maart 2021 trof ik 
een koppel aan in de omgeving van het 
landgoed Oud-Bussem tussen Bussum 
en Huizen. In de week van 5 tot en met 
12 maart zat de man telkens naast de 
nestingang op wacht, terwijl de vrouw in 
de nestholte verbleef. Het lijkt erop alsof 
we hier te maken hebben met een (eerste) 
broedpoging van de Halsbandparkiet 
op Oud-Bussem. Met zijn luidruchtige 
papegaaiengeschreeuw is dit een niet te 
missen soort.
Het landgoed is een gebied met 
kleinschalige akkers en oude bomen met 
oude spechtengaten. De broedduur van de 
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O PR OE P
Om een beter beeld te krijgen 
over het voorkomen en vooral 
het broeden in ons werkgebied 
zou ik graag gegevens uit 
ons werkgebied ontvangen. 
Vooral ‘echte’ vastgestelde 
broedgevallen uit 2021 en zo 
mogelijk oude informatie over 
voorkomen en broeden worden 
zeer op prijs gesteld. 

Gegevens graag sturen aan:
Jan Loggen
[e-mail: jan.loggen@sas.com]
of melden op ‘Waarneming.nl’.

soort is 22–24 dagen; in de regel worden er 
3 of 4 jongen geboren, die na ongeveer 50 
dagen het nest verlaten.

Hoe dit verhaal verder gaat zal gevolgd 
worden. Het komt in een later nummer van 
De Korhaan.
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