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De KNNV afdeling Delfland is de natuurvereniging voor Delfland. De KNNV maakt mensen enthousiast voor de 3 N’s: natuurstudie, 

natuureducatie en natuurbescherming. Het werkgebied omvat de gemeenten Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-

Nootdorp en Westland, en de gebieden Sion, Wilhelminapark, Elsenburgerbos (Rijswijk) en Ypenburg (Den Haag). 

30 augustus 2010 
Onderwerp: Halsbandparkieten 
Kenmerk: POE, 2010 0830 
 
 
Wij ontvingen van Ellie uit Schipluiden het volgende: 
Mag er iets ondernomen worden tegen die afschuwelijke groene halsbandparkieten? De uil schijnt de 
enige natuurlijke vijand te zijn, maar hoe lok ik een uil naar mijn woongebied? De groene 
halsbandparkieten vreten alle vogeltjes op. Er zit bijna geen koolmees meer in mijn tuin, de merel hoor ik 
niet meer fluiten en de tuinfluiter is helemaal verdwenen. Dit is een noodkreet!!! Soms zie ik een zwerm 
van wel veertien!!! van die akelige herrieschoppers!! 
 
Dank voor het sturen van je bericht over hinder die je van halsbandparkieten ervaart. We hopen dat je 
begrijpt dat wij een vereniging zijn die natuur een helpende hand reikt en niet in eerste instantie een 
vereniging die hinder door natuur wil aanpakken. Ons motto hierbij is samenleven met de natuur. 
 
Over halsbandparkieten kunnen wij je het volgende zeggen: ze doden of eten géén zangvogels, dat zal je 
enigszins gerust kunnen stellen. Halsbandparkieten hebben als hoofdvoedsel boomknoppen, vruchten, 
zaden en noten. Ze leven voor vrijwel hun gehele dieet op boomproducten. Ook eten ze door de mens 
aangeboden voedsel; zoals pinda's, stukjes appel, en zaden op een voedertafel. Halsbandparkieten 
komen van nature in Zuid-Oost Azie voor. In West-Europa is de soort door ontsnappingen uit 
gevangenschap of moedwillig loslaten verwilderd. We zijn het op één onderwerp volledig met je eens: ze 
zijn luidruchtig, zeker als ze in groepen optreden. 
 
Indien je meer zangvogels als merels, tuinfluiters en koolmezen in je leefomgeving wenst is het wellicht 
effectiever om huiskatten meer uren per dag binnen te houden en nestkastjes en dichtbegroeide struiken 
aan te bieden. De KNNV zet zich daar ook voor in. We geven hier onder andere een cursus De 
Natuurrijke Tuin voor in het kader van ons jaarthema De Natuurrijke Tuin, zie hiervoor de bijlage. 
 
Wij hopen dat je begrip hebt voor onze gedachten. 
 
Vriendelijke groeten, 

 
 
 
 
 
 

Geert van Poelgeest    Huub van ‘t Hart 
voorzitter     natuurbeschermingssecretaris 
 
Bijlage: 1 
Cc: - 


