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Jelle van Dijk 
 
Bij het horen van het woord ‘invasieve exoot’ denkt 
vrijwel iedereen aan dieren en planten die we liever kwijt 
dan rijk zijn. Dat is zeker niet het geval bij de 
Halsbandparkiet. Vooral bij voedertafels in de winter is 
deze soort bij velen een welkome gast. Maar er zijn ook 
mensen die zich ergeren aan het gekrijs van deze 
parkieten. 
 

Het oorspronkelijke broedgebied van deze vogel ligt in 
tropisch Afrika en Zuid-Azië. Al eeuwenlang is deze vogel 
populair als kooivogel. Zo is de Halsbandparkiet al te 
vinden op een schilderij van Melchior d’Hondecouter 
(1636-1695). In de tweede helft van de vorige eeuw 
ontstonden in diverse steden in West-Europa 
broedpopulaties. Deze zijn alle ontstaan uit moedwillig 
vrijgelaten en ontsnapte kooivogels. In ons land broedde 
de Halsbandparkiet voor het eerst in Den Haag (1968). In 
Noordwijk zagen trektellers op de Driehoek 
(Noordduinen) op 23 oktober 1976 voor het eerst een 
Halsbandparkiet passeren. Hierna werd de Halsbandparkiet 
tot het jaar 2000 slechts driemaal in Noordwijk gemeld. Na 
de eeuwwisseling vestigde deze parkiet zich ook in onze 
regio als broedvogel. In 2003 broedde deze soort in 
Katwijk waarna in 2004 broedgevallen in Noordwijk 
volgden (Calorama en Offem). Momenteel broedt de 
Halsbandparkiet op diverse plaatsen in de dorpen, op de 
landgoederen en langs de binnenduinrand. Op grond van 
recente inventarisaties kan het aantal broedparen voor ons 
werkgebied (zie hiervoor ons boek Tussen tulpen en de 
zee) geschat worden op 15-20 paren. 
 

In ons land is de Halsbandparkiet vooral een vogel van de 
Randstad met concentraties in de grotere steden. Het aantal 
broedparen voor ons land wordt geschat op 2000-2300 
paren. De voorkeur voor grote steden zien we ook in 
Europees verband. In de European Breeding Bird Atlas 2 
(2020) toont de kaart van de Rose-ringed Parakeet behalve 
in onze Randstad ook concentraties rond Brussel, Keulen, 
Frankfurt, Londen, Parijs, Barcelona, Sevilla, Milaan en 
Rome. Verder oostelijk zijn alleen concentraties te zien bij 
Athene, Izmir en Istanbul. Dat de verspreiding zich vooral 
in West-Europese steden concentreert, kan te maken 
hebben met het mildere klimaat vergeleken met steden in 
Oost-Europa. Rob Lensink (in Vogelatlas van Nederland 
(2018)) noemt in dit verband de stagnatie in de groei van 
de Nederlandse populatie gedurende de jaren tachtig, toen 
we met ingang van 1979 met een serie koude winters te 
maken kregen. Minstens zo belangrijk is volgens veel 
auteurs de omvangrijke wintervoedering in stedelijke 
omgeving. 
 

Halsbandparkieten zijn holenbroeders, die al in het vroege 
voorjaar op zoek gaan naar geschikte boomholten. Daarbij 
zijn ook oude nestholten van de Grote Bonte Specht in 

trek. Deze holten zijn eveneens geliefd bij Boomklevers. 
In en rond Brussel vermoedt men dat het aantal broedparen 
van de Boomklever daar daalt door concurrentie met de 
Halsbandparkiet. Verder maken Halsbandparkieten graag 
gebruik van natuurlijke boomholten, die ook gebruikt 
worden door Kauw, Holenduif en Bosuil. Er is weinig 
bekend over nestplaatsconcurrentie met deze soorten. 

De Halsbandparkiet staat bekend als een standvogel. Op 
www.trektellen.nl zijn wel waarnemingen van 
overvliegende parkieten te zien, maar dit betreft vrijwel 
uitsluitend waarnemingen uit West-Nederland van 
telposten die niet ver van grote steden liggen. Onderzoek 
naar de trek- en zwerfbewegingen van deze soort werd in 
2013 en volgende jaren uitgevoerd door Roelant Jonker 
van Universiteit Leiden. Tientallen vogels (10% van de 
Leidse populatie) werden door hem gevangen en voorzien 
van een ‘halsketting’ met daaraan een penning met een 
duidelijk nummer. De pootjes van de Halsbandparkiet zijn 
namelijk gewoon te kort om een goed leesbare kleurring 
met code aan te brengen. Omdat Halsbandparkieten zich 
vaak op voedertafels laten zien, kreeg Roelof Jonker heel 
wat terugmeldingen. Ze bleken vrijwel allemaal afkomstig 
uit Leiden en omgeving. In Noordwijk werd zo’n met 
halsketting uitgedoste vogel uit de wijk Grashoek 
gerapporteerd.       
 

Halsbandparkieten slapen graag dicht bij elkaar in grote 
groepen. Zulk gedrag is bijvoorbeeld ook bekend van 
Spreeuwen, Boerenzwaluwen en Kauwen. Al snel werd 
duidelijk dat Halsbandparkieten niet terugschrikken om 
flinke afstanden te vliegen om zo’n slaapplaats te bereiken. 
Na het jaar 2000 werden vooral de slaapplaatsen op het 
eilandje in de Haagse Hofvijver en in het Amsterdamse 
Vondelpark bekend. In enkele bomen overnachtten daar 
enkele duizenden vogels. 
Hoogstwaarschijnlijk maakten de parkieten, die overdag in 
en rond Noordwijk verbleven, ook gebruik van de grote 
slaapplaats in Den Haag.  Zo zag Ab Steenvoorden in de 
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avond van 14 oktober 2005 bij De Krom (nu Katwijk-
Noord) 92 parkieten in zuidelijke richting vliegen. Dit 
verschijnsel herhaalde zich op 28 oktober 2005 toen daar 
43 ex. passeerden en op 2 november 2008 toen bij De 
Krom 42 ex. richting Den Haag vlogen. 
Vermoedelijk kwamen al die parkieten niet alleen uit 
Noordwijk, maar ook uit meer noordelijk gelegen plaatsen. 

Dit vermoeden werd ondersteund door de waarneming van 
45 parkieten vliegend in NO-richting in de vroege ochtend 
van 29 oktober 2006 op telpost De Driehoek in de 
Noordduinen. 
Met ingang van 2017 wordt ook in Noordwijk een 
slaapplaats genoemd. Het gaat daarbij om de bomen langs 
de Duinwetering met soms een voortzetting in de bomen 
langs de Weteringkade nabij de bibliotheek. Zo waren op 
28 januari 2017 32 ex. aanwezig in de bomen bij de ingang 
van de Grashoek. Op 7 april 2018 telde die slaapplaats 94 

ex. De grootste groep tot nu toe betrof een groep van ruim 
160 vogels op 17 maart 2020 in de bomen bij de 
bibliotheek. 
 

Gelet op de groeiende populatie heeft Sovon opgeroepen 
om op zaterdag 18 december en op zaterdag 15 januari 
2022 overal in ons land op zoek te gaan naar slaapplaatsen 
van Halsbandparkieten. Wellicht zijn er in ons werkgebied 
nog meer slaapplaatsen te vinden dan de eerder genoemde. 
Het is trouwens nog maar de vraag of de bomen langs de 
Duinwetering en de Weteringkade nog functioneren als 
slaapplaats. Inspectie van deze bomenrij op 1 november 
2021 leverde niets op. Dat de Noordwijkse parkieten 
wellicht een meer zuidelijk gelegen slaapplaats opzoeken, 
wordt ondersteund door waarnemingen elders in 
Noordwijk-Binnen. Er zijn dit jaar namelijk nogal wat 
parkieten gezien, die in de avondschemering over het 
Vinkenveld in zuidelijke richting vlogen. Zo zag Noël 
Aarts parkieten overvliegen op 16 juni (40 ex.), 18 juli (63 
ex.), 12 augustus (30 ex.) en 28 oktober (17 ex.).  
Bij dezen dus de oproep om overal in Noordwijk en 
Noordwijkerhout te letten op eventuele slaapplaatsen en 
voorverzamelplaatsen. Met dit laatste bedoelen we 
plaatsen, waar de parkieten bij elkaar komen, voordat ze in 
de schemering verder vliegen. Waarnemingen op 
genoemde data kunnen worden ingevoerd op 
www.waarneming.nl. Geef hierbij nauwkeurig de plaats en 
het aantal aan, alsmede het moment, dat je de slaapplaats 
verliet. Uiteraard zijn ook waarnemingen buiten deze twee 
nationale teldagen van harte welkom! Natuurlijk kun je je 
bevindingen ook aan mij doorgeven 
(jelle.vandijk.noordwijk@gmail.com of 0610202311). 
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