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De halsbandparkiet: 

kleurrijk, luidruchtig en assertief

Deze opvallend felgekleurde parkiet 

kun je nu bijna dagelijks zien rond-

vliegen. Je kunt ze overal in Zaanstad 

bewonderen of misschien vreest een 

enkeling ze wel. Halsbandparkieten 

zijn tropische vogels die zich aange-

past hebben aan ons milde klimaat. 

Ze zijn afkomstig uit Zuid-Azië en 

Centraal-Afrika. Door de milde win-

ters kunnen ze overleven, ze moeten 

echter wel oppassen dat de pootjes 

De knalgroene halsbandparkiet met de rode snavel (Psittacula kra-

meri) is inmiddels een vertrouwde exoot of ‘buitenlander’ in ons 

cultuurlandschap. Aan het herkenbare krassende geluid kun je ze al 

van grote afstand horen. 

niet bevriezen. Het zijn holenbroe-

ders die graag in oudere bomen 

vertoeven en daar schuilen tegen de 

kou. Het zijn van oorsprong ontsnap-

te volièrevogels. 

Vele jaren geleden, in de jaren 90 van 

de vorige eeuw, heb ik ze voor het 

eerst in de vrije natuur gezien, in de 

omgeving van Brussel, in de tuin van 

de koning van België. De halsband-

parkiet komt al sedert de jaren zes-

tig in ons land in het wild voor. Sinds 

die tijd heeft de vogel een gestage 

groei doorgemaakt. Tellingen van 

het SVON komen nu uit op vele dui-

zenden exemplaren, vooral in de ver-

stedelijkte gebieden van Noord- en 

Zuid-Holland. (Zie kaartje)

Ze broeden graag tussen het struik-

gewas en op cultuurland, het liefst zo 

dicht mogelijk bij menselijke bewo-

ning. Ze hebben een grote voorkeur 

voor stadsparken en tuinen. Het 

nest wordt vaak in een oude solitaire 

boom gemaakt, meestal in een hol 

van een specht of boomkruiper op 

fl inke hoogte.

Schadelijk, ja of nee?
Oorspronkelijk zaten ze maar op vier 

slaapplaatsen in de grote steden: 

Amsterdam, Haarlem, Rotterdam en 

Den Haag. Maar nu vind je ze eigenlijk 

over de gehele Randstad verspreid. 

Door hun snelle en grote versprei-

ding vinden ze ook hun weg naar 

fruit bomen, waar ze graag uit een 

appeltje of peertje happen nemen. 

Westzaners die in hun tuin appe-

len of peren telen zullen hier mee te 

maken hebben. Het onhebbelijke is 

dat ze uit de vruchten maar een enkel 

klein hapje nemen. Rottende plek-

ken als gevolg. In Westerkoog kla-

gen bewoners dat in het voorjaar de 

bloem toppen van de kastanjebomen 

worden aangevreten. Minder kastan-

jes in het najaar voor de schoolgaan-

de kinderen. 

In Groot-Brittannië lijkt de halsband-

parkiet te concurreren met kauwtjes, 

spechten en uilen om beschikbare 

broedholten. In Nederland is volgens 

onderzoek daarvan slechts in geringe 

mate sprake. De halsbandparkiet is 

in Nederland voor een zeer belang-

rijk deel afhankelijk van het bijvoe-

deren door gulle bewoners. Zonder 

die hulp zouden halsbandparkieten 

door voedselschaarste de winters 

niet overleven. Als je vandaag de 

dag door het dorp fi etst, zie je een 

ruim aanbod van voederplaatsen. De 

nootjes liggen open en bloot voor 

het opknabbelen, ze zijn er dol op. 

Nederland is een paradijs voor deze 

ontsnapte ‘vluchtelingen’.

Snel en monogaam? 
Halsbandparkieten kunnen snel-

heden halen van 55 km per uur. 

Ze kunnen een aardig eindje van 

hun standplaats vliegen om eten te 

halen. Zo’n grote slaapplaats was bij-

voorbeeld in Krommenie te vinden. 

Onderzoekers hebben een honderd-

tal halsbandparkieten van leesbare 

nummers voorzien, zodat ze beter 

te traceren zijn. Uit de eerste resulta-

ten blijkt dat de parkieten sterk swit-

chen tussen slaapplaatsen. Er is nu 

ook meer bekend over het in sociale 

gedrag van deze vogels. Ze stonden 

namelijk niet erg te boek als mono-

gaam. Maar nu blijkt toch dat ze al ver 

voor het broedseizoen als vogelpaar 

met elkaar optrekken.

Eén keer in het jaar worden de voor-

zitters of vertegenwoordigers van 

verenigingen, stichtingen en com-

missies die lid zijn van de WG uitge-

nodigd voor een voorzittersoverleg. 

Antoon Kuiper gaf een korte presen-

tatie over de ijsclub en het schaats-

museum. De ijsclub is in 1907 

opgericht door bedrijven. ’s Winters 

was er niet veel werk in de houthan-

del. Hier en daar in Westzaan ontston-

den ijsbaantjes waar het personeel 

een centje bij probeerde te verdienen 

als baanveger of sneeuw schuiver. In 

1946 is de huidige locatie ontstaan 

met een kleine kantine waar koek en 

zopie werden verkocht. Inmiddels 

zijn er zo’n 800 gezinnen lid. Weet 

u dat er ieder najaar jeugdschaatsen 

is? Kinderen gaan dan elf weken lang 

op zaterdagochtend met de bus en 

onder begeleiding naar de ijsbaan in 

Haarlem.

In 1995 is begonnen met de bouw 

van het schaatsmuseum. Met steun 

van het Visser-Schoenfonds en de 

Rabobank. Zeven mannen zijn vijf 

jaar lang bezig geweest met bouwen 

en inrichten. Het was uniek dat het zo 

kon en het museum met zijn prach-

tige collectie is zeer de moeite waard 

om te bekijken. Doen!

‘Onze dorpsbus rijdt nu circa negen 

maanden en het gaat verdienstelijk’, 

aldus Martin van ’t Veer. ‘Het voor-

ziet in een behoefte, maar het kan 

beter.’ Martien Roos vertelde over 

de collectie Kok-Voogt in de Grote 

Kerk. De stichting houdt ieder jaar 

een expositie op de open monu-

mentendagen.

Marcel Haarhuis en de andere com-

missieleden zijn druk met de voor-

bereidingen van Koningsdag 2016. 

Het thema voor de braderie is oude 

ambachten. 

Weet u iemand die een oud 

ambacht uitoefent en dat op 27 april 

Nieuwtjes van de Westzaanse Gemeenschap
Ondanks mooie ijsvloer bleven de schaatsen in het vet

‘We hebben nog nooit zo’n mooie ijsvloer gehad. Nog twee nachten 

vriezen en we hadden er op kunnen schaatsen. Jammer dat de vorst 

over is.’ Deze woorden sprak Antoon Kuiper, hij vertegenwoordigt de 

ijsclub en het schaatsmuseum bij het Voorzittersoverleg. Dit overleg 

was op 25 januari in het Schaatsmuseum, waar we hartelijk werden 

ontvangen door gastheren Jaap Hotting en Antoon Kuiper.
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