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Voor drie tientjes koop je er eentje bij de fokker: 

een halsbandparkiet. Ook op Marktplaats wor-

den de felgekleurde vogels volop verhandeld. 

Buiten vliegen hun verwilderde soortgenoten 

rond. Als je de krantenkoppen moet geloven, 

zijn de tropische vogels op oorlogspad: ‘Hals-

bandparkiet teistert fruittelers’, ‘Exotische hals-

bandparkiet verpest fruitteelt in Zuid-Holland’, 

‘Halsbandparkiet op het oorlogspad’, ‘Halsband-

parkiet verovert nu ook Haarlem’, ‘Parkieten ter-

roriseren 020’ en ‘Mooi beestje, maar ramp voor 

de fruitteler’. Dat terwijl Sovon Vogelonderzoek 

Nederland 2004 nog uitriep tot het jaar van de 

halsbandparkiet.

Risicoschatting
De krantenberichten waren het gevolg van een 

oproep van Centrum voor Landbouw en Natuur 

(CLM) om een enquête in te vullen voor een on-

derzoek voor het Team Invasieve Exoten van Bu-

reau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogram-

mering van de Nederlandse Voedsel- en waren-

autoriteit (NVWA). Het rapport ‘Landbouwschade 

door halsbandparkieten – Schade-inventarisatie 

en risicoschatting’ kwam in augustus 2014 uit. 

De conclusie: halsbandparkieten breiden hun 

leefgebied uit naar het platteland en veroorzaken 

daar, nu nog incidenteel, schade op fruitteeltbe-

drijven. De halsband-

parkiet heeft potentie 

om ook andere land-

bouwgewassen aan 

te tasten, waaronder 

boomteeltgewassen 

en maïs.’ 

Meldingen
De schade is zeer 

beperkt. Voorafgaand aan het onderzoek 

waren er twee schadegevallen bekend in niet-

NETTIE DEKKERWordt halsbandparkiet 
de nieuwe huiskraai?

E
en schade-

inventarisatie en 

risicoschatting. Voor 

de huiskraai betekende dat het 

begin van wat uiteindelijk leidde 

tot een doodvonnis: volledige 

uitroeiing van het groepje vogels 

dat al generaties lang in Hoek van 

Holland huisde. Staat ditzelfde lot 

de halsbandparkiet te wachten?
Inmiddels leven er zo’n 10.000 halsbandparkieten vrij in Nederland. 

(Foto: Harm Niesen)
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commerciële boomgaarden; de enquête leverde 

elf meldingen op, voornamelijk uit Zuid-Holland. 

‘In de boomteelt zijn nog geen schadegevallen 

geconstateerd, maar potentieel zijn boomknop-

pen een voedselbron voor de halsbandparkiet.’ 

‘De vogels (...) kunnen 

daardoor andere fruitge-

bieden bereiken, waar 

zij potentieel schade 

kunnen veroorzaken.‘ 

‘Het is niet uit te sluiten 

dat maïs in de toekomst 

als voedselbron door 

halsbandparkieten wordt 

ontdekt.’ Potentie, poten-

tieel, het zijn woorden die veelvuldig voorkomen 

in het rapport. Dat de parkiet maïsoogsten be-

dreigt, lijkt zeer onwaarschijnlijk. De vogel komt 

al lange tijd in een groot deel van Europa voor 

en er is slechts één gedocumenteerde schademel-

ding uit Italië, waarbij niet is aangegeven over 

hoeveel schade het ging. Zelfs in de oorspron-

kelijk leefgebieden in Azië en Afrika behoort de 

halsbandparkiet zeker niet tot de soorten die 

veel schade aanrichten. En zelfs al zou dat 

wel zo zijn, is dat geen reden dat dat hier ook 

gebeurt. Schade in het gebied waar het dier 

inheems is, het is een argument dat ook voort-

durend gebruikt werd in het geval van de huis-

kraaien.

Zwarte lijst
Volgens de ‘Factsheet invasieve exoot – Hals-

bandparkiet’ is de vogel schadelijk. ‘De hals-

bandparkiet concurreert met inheemse soorten 

zoals de grote bonte specht en de Boomklever 

om nestholen. Daarnaast maakt hij, vooral in het 

winterhalfjaar, gebruik van aangeboden vogel-

voer in tuinen en concurreert daarbij met andere 

tuinvogels zoals Koolmees en Pimpelmees.’ 

Constateringen die geen enkele onderbouwing 

vinden in wetenschappelijk onderzoek. Ook het 

ministerie heeft nog geen bewijs kunnen vinden: 

‘Halsbandparkieten worden niet bestreden, 

omdat er geen indicatie is dat zij schade toe-

brengen aan de biodiversiteit of andere risico’s 

veroorzaken’ (TK 2007-2008, 31 379, nr. 8, 

p. 5). Daar zou zomaar verandering in kunnen 

komen nu de Europese Commissie werkt aan een 

zwarte lijst van exoten. Komt de halsbandparkiet 

op deze lijst te staan, dan moeten de lidstaten de 

vogel actief opsporen en elimineren. 

Weerstand
Een eventuele uitroeiing van de halsbandparkiet 

zal op veel weerstand in de maatschappij stui-

ten, waarschuwt Laura Verbrugge, onderzoeker 

aan de Radbouduniversiteit: ‘Eliminatie van de 

tijgermug, die knokkelkoorts kan veroorzaken, zal 

niet op grote weerstand stuiten. Maar in Hoek 

van Holland was de verontwaardiging groot, 

Onderzoek

In 2013 startte Roelant Jonker van de Univer-

siteit van Leiden een onderzoek naar het ge-

drag, de levensduur en de verspreiding van 

halsbandparkieten. Het doel is om te kijken 

of de vogels heen en weer vliegen naar 

foerageergebieden buiten de stad of dat ze 

zich daar willen vestigen. Voor het onderzoek  

kregen zo’n honderd halsbandparkieten (on-

geveer 10% van de ‘Leidse’ populatie) een 

halsband met een penning met een unieke 

letter- en cijfercombinatie om, waarvan het 

nummer op afstand leesbaar is. Mensen die 

een parkiet met een penning zien, kunnen de 

waarneming melden via een website: 

http://cml.leiden.edu/parkiet/.

Voor een onderzoek is een tiende van de ‘Leidse’ populatie uitgerust 

met een penning. (Foto: Jonker/Innemee Cityparrots.org)

Grootschalige 

verspreiding over het 

platteland is nog niet 

aan de orde
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toen besloten werd de Indische huiskraai te lijf te 

gaan. Burgers en vogelaars zien de kraai niet als 

een invasieve exoot, maar als een bijzondere vo-

gel.’ Over de halsbandparkiet zegt ze: ‘invasief 

of niet, het zal moeilijk worden om deze bij velen 

geliefde exoot nog weg te krijgen’.

Concurrentie
Hoewel er meerdere stabiele populaties in Ne-

derland voorkomen, zijn deze beperkt tot stads-

parken en tuinen in de Randstad, met het zwaar-

tepunt rond Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. 

De vogel komt (nog) niet voor in Noord-Europa. 

Of dat ligt aan de strengere winters is onzeker. 

In ons klimaat broedt de soort niet zo succesvol 

als in de gebieden waar hij inheems is. Wil de 

overheid dat de populaties niet verder groeien, 

dan ligt het voor de hand dat ze een campagne 

voert tegen het bijvoeren. Groeien de aantallen 

toch door, dan zal ook de onderlinge concurren-

tie voor broedholen in toenemende mate invloed 

hebben op de voortplanting. Hoe dan ook is 

grootschalige verspreiding over het platteland 

nog niet aan de orde. Er is daar domweg te 

weinig voor ze te eten in de winter. 

Politiek
De halsbandparkiet kent niet louter fans. In 2008 

pleitte jager en toenmalig CDA-Kamerlid Henk 

Jan Ormel al voor de uitroeiing van het dier. 

‘Nederland is geen safaripark’, vond hij. Jean-

Pierre Geelen schreef er op 10 juli van dat jaar 

een vermakelijke column over in de Volkskrant: 

‘Vanwaar toch die Haagse haat jegens vreemde-

lingen? Misschien is de bron van het kwaad een 

stukje in het AD vorig jaar: honderden exempla-

ren waren neergestreken op het 

Korte Voorhout en – we citeren 

– “schijten rijksambtenaren let-

terlijk op hun hoofd”. Een amb-

tenaar: “Zo rond het spitsuur 

komen ze aan. Lekker hoor, net 

als iedereen naar buiten moet.” 

(...) Tegenstanders vinden de allochtoon de pest 

voor de woningmarkt: de parkiet zou “onze” 

spechten, spreeuwen, kauwtjes, mezen en boom-

klevers van hun zijn nestplaatsen beroven. Eigen 

vogels eerst. Vreemd: in de veertig jaar van de 

halsbandparkiet is geen van die vogels er in Ne-

derland op achteruitgegaan.  Ormel voelde zich 

gewoon bescheten.’

Halsbandparkiet 

De halsbandparkiet (Psittacula krameri) heeft 

het label ‘invasieve exoot’ en valt daarom niet 

onder de bescherming van de Flora- en fauna-

wet. Vangen, doden of verontrusten is echter 

verboden. 

Het dier is inheems in India en Pakistan tot in 

Indochina en in Centraal Afrika. In Nederland 

is het eerste broedpaar gezien in 1968. De 

verwilderde papegaaien zijn nakomelingen 

van ontsnapte en losgelaten kooivogels. Hals-

bandparkieten broeden in holen. Bewijs voor 

concurrentie met inheemse soorten, zoals de 

boomklever, is er niet. Op plaatsen waar de 

twee soorten samen voorkomen leidt dit niet tot 

aantoonbaar minder boomklevers. Problemen 

kunnen wel ontstaan bij plotselinge verdwijning van oude bomen, zoals bij grootschalige bomenkap. 

Sovon becijfert dat er in Nederland inmiddels zo’n 10.000 halsbandparkieten in vrijheid leven. Er zijn populaties van 

het dier in twaalf Europese landen; omvangrijke schadegevallen zijn nog zeldzaam. 

Behalve halsbandparkieten zijn er sinds 2011 nog 36 andere vrijvliegende papegaaiachtigen gemeld. Twee andere 

soorten broeden ook in ons land: de Grote Alexanderparkiet en de Monniksparkiet.

Een andere papegaaiachtige die in ons land broedt is de 

Grote Alexanderparkiet. (Foto: Harm Niesen)

‘Eigen vogels 

eerst’


