
De Goudparkiet 
Tekst en foto’s J.M. Verkade Guaruba guarouba  

(Gmelin, 1788) 
             

 

De Goudparkiet is misschien wel één van de meest tot de verbeelding sprekende vogels die men in de avicultuur 

kan tegenkomen. Alleen de naam roept al allerlei suggesties op die, bij nader inzien, eigenlijk nog grotendeels 

kloppen ook. In dit artikel wil ik u meenemen in de wereld van deze prachtige parkietensoort die helaas niet voor 

iedereen bereikbaar is. 

 

 
Foto 1: volwassen Goudparkiet 

 

Beschrijving 

De Goudparkiet behoort tot de Neotropische parkieten en werd voorheen ingedeeld onder de Aratinga’s. Na 

onderzoek is gebleken dat het een aparte soort is die is ingedeeld in het geslacht Guaruba. De Goudparkiet is de 

enige soort van dit geslacht. De Goudparkiet wordt in het Engels ook wel de Queen of Bavaria Conure genoemd. 

De vogel bereikt van kop tot staart een lengte van circa 34 tot 36 cm. Het gewicht bedraagt circa 250 gram. De 

vogel is overwegend felgeel/goudgeel met alleen groene vleugeleinden. Er hoeft zodoende niet geraden te 

worden waar de vogel zijn naam aan ontleent. De in verhouding tot het lichaam grote snavel van de Goudparkiet 

is hoornkleurig waarbij de bovensnavel in een scherpe punt eindigt en de ondersnavel zeer breed is. Dit laatste is 

zeer kenmerkend en vooral bij de jonge vogels goed zichtbaar. De ogen zijn donkerbruin met een helder witte 

naakte oogring. De poten zijn vleeskleurig. De vogel wordt ook wel beschouwd als de nationale vogel van Brazilië 

doordat de kleuren overeenkomen met de Braziliaanse vlag. De Goddelijke Kanaries zouden zodoende eigenlijk 

beter de Goddelijke Goudparkieten genoemd kunnen worden, maar dit geheel terzijde. Er is geen onderscheid te 

zien tussen mannen en poppen DNA of endoscopisch onderzoek zal dus uitsluitsel moeten geven. 



Jonge Goudparkieten zijn goed te onderscheiden van de ouders omdat deze verspreid over het lichaam een 

groene waas heeft over de gele basiskleur en zelfs verspreid over het lichaam groene veren toont. Na circa 

anderhalf tot twee jaar heeft de vogel het volwassen kleed.  

 
Foto 2: Verenkleed van volwassen Goudparkiet (links) en jonge Goudparkiet (rechts) 

Het geluid van de Goudparkiet is wel een aandachtspunt, ze laten een hoog schel geluid horen wat vaak 

repeterend is. Het volume is ook aardig hard waardoor het ver draagt en zodoende door sommige mensen als 

overlast kan worden beschouwd. Echter niet alle vogels zijn even luidruchtig is mijn ervaring, hier moet je wat 

geluk mee hebben. 

Leefgebied en verspreiding 

Het leefgebied van de Goudparkiet beperkt zich tot hogere gebieden van zowel het droge als het tropische 
regenwoud in Nooroostelijk Brazilië, ten zuiden van de Amazonerivier, ten westen van de Tapajosrivier, westelijk 
Para en oostelijk tot noordwest Maranhao. De meeste waarnemingen zijn gedaan in het Amazonegebied van 
Para. Er zijn ook enkele waarnemingen gedaan in het aangrenzende noorden van Maranhão. Tenslotte zijn er 
nog een aantal waarnemingen gedaan in aangrenzende gebieden, maar deze zijn op één hand te tellen.  
 
Naar schatting zijn er wereldwijd nog tussen de 10.000 en 20.000 vogels aanwezig, dit is meer dan tot een aantal 
jaar geleden werd geschat. Om deze reden heeft de soort sinds 2013 de IUCN-status kwetsbaar gekregen waar 
het daarvoor de status van ernstig bedreigd had. Ook valt de Goudparkiet onder Appendix I van CITES waardoor 
vrije handel, ook binnen Europa, niet zonder meer is toegestaan. Ondanks het feit dat er meer exemplaren zijn 
dan eerder werd ingeschat staat de populatie nog erg onder druk met als voornaamste redenen: 

 Verlies en fragmentatie van het leefgebied door (illegale) ontbossing, wegenaanleg, aanleg stuwmeren 
voor elektriciteitsproductie. 

 Bejaging voor voedsel of sport. 

 Afschieten door boeren om hun oogst te beschermen. 

 Stropen voor de illegale handel. 

 Ziektes zoals kroppest. 

 Verlies van nestlocaties. 
 



 
Figuur 1: Leefgebied van de Goudparkiet (Bron: IUCNredlist.org) 

Het mag duidelijk zijn dat genoemde redenen niet alleen voor de Goudparkiet gelden maar voor alle kwetsbare 
soorten die afhankelijk zijn van het specifieke leefmilieu in het Amazonegebied. Specifiek voor de Goudparkiet 
geldt wel dat er nog relatief veel nesten worden leeggehaald voor de illegale handel, reden is dat het kostbare 
vogels zijn waardoor stropen nog steeds een lucratieve handel kan zijn. 
 

Gedrag in de natuur 

De vogels leven in groepen van 3 tot circa 30 vogels bestaande uit vogels van verschillende leeftijdsklassen. Ze 

broeden niet in kolonie maar wel binnen gehoorsafstand van elkaar. Het foerageren gebeurt vaak wel weer in 

groepen, ook tijdens de broedtijd. De Goudparkieten voeden zich met name met noten, zaden, fruit, bloemen en 

bloemknoppen die vooral in de toppen van de bomen worden gevonden. Ook worden ze wel eens gevonden in 

gecultiveerde agrarische gebieden waar ze zich tegoed doen aan mais en moerbeien.  

 

Goudparkieten broeden met name in hoge bomen waar ze gebruik maken van diepe holen, vaak gemaakt door 

andere vogels zoals ara’s. Er worden om de dag of twee dagen in totaal circa 3-5 eieren gelegd die door de pop 

worden uitgebroed, de man houdt haar daarbij bijna de hele dag gezelschap. Na het eerste of tweede ei wordt 

vaak al begonnen met broeden waardoor de jongen ook niet tegelijkertijd worden geboren. De broedduur 

bedraagt circa 23 á 24 dagen en na 60-65 dagen vliegen de jongen uit. Na het uitvliegen blijven de jongen in de 

buurt van het nest en overnachten daar ook. De band tussen de jongen en ouders is zeer sterk en vaak worden in 

de buurt van een nest jongen van meerdere jaargangen aangetroffen. Aangenomen wordt dat de jongen pas echt 

hun eigen weg gaan zodra ze geslachtsrijp worden op een leeftijd van 3 tot 5 jaar. Ze kunnen een leeftijd van 30 

tot 40 jaar bereiken. 

 

Gedrag in de avicultuur 

Goudparkieten zijn vogels die doorgaans door ervaren en gespecialiseerde kwekers worden gehouden. De reden 

ligt niet speciaal in het houden van, het zijn qua voeding en huisvesting zeker niet zeer veel eisende vogels, maar 

vooral in de aanschafprijs en beschikbaarheid van vogels.  



Naast de forse aanschafprijs kennen Goudparkieten twee andere negatieve eigenschappen die zich kunnen 

voordoen. Enerzijds het forse en schelle geluid wat ze kunnen voortbrengen en anderzijds zijn ze gevoelig voor 

plukken. Er zijn gevallen bekend van vogels die zich in 1 dag helemaal kaal geplukt hebben, de oorzaak kan 

stress of verveling zijn. Ik heb dit zelf in Vogelpark Avifauna kunnen aanschouwen waarbij binnen 1 week een 

groep nieuw binnen gekomen Goudparkieten zich totaal kaal hadden geplukt. Uiteraard is dit geen fijn gezicht. Ik 

heb wel het idee dat de nieuwere generaties Goudparkieten minder vatbaar voor plukken zijn, het lijkt erop dat ze 

zich aanpassen aan de avicultuur. Persoonlijk heb ik goede ervaringen met de Goudparkieten en nog geen last 

gehad van overdadig verenplukken.  

 

In Amerika zijn Goudparkieten geliefd als huiskamervogel omdat het zeer leergierige, vriendelijke en 

aanhankelijke huiskamervogels zijn die je met wat moeite ook wat woordjes kunt aanleren. Gezien het beperkte 

aantal vogels is mijn mening dat we zuinig moeten zijn met alle vogels en deze zoveel als mogelijk moeten 

inzetten als kweekvogel om een goed reservebestand op te bouwen. Ik beperk me in dit artikel dan ook tot het 

gedrag als kweekvogel. 

 

Zoals ik eerder aangaf zijn het niet zeer moeilijke vogels om te houden. Als basisvoer hebben ze een relatief vet 

zadenmengsel nodig. Zelf verstrek ik de ‘prestige loro parque ara mix’ van Versele Laga, dat divers van 

samenstelling is (zaden, granen, noten, gedroogde groenten en vruchten en 8% VAM-korrels (pallets met extra 

vitaminen, aminozuren en mineralen). Dit mengsel wordt goed opgenomen met uitzondering van de granen, die 

worden nauwelijks gegeten. De aanwezige noten (walnoten, hazelnoten en amandelnoten) kraak ik eerst, de 

Goudparkiet is blijkbaar niet sterk genoeg om deze te kraken of weet er in ieder geval geen raad mee.  

 

Naast het basismengsel verstrek ik de vogels dagelijks verse 

groenten en fruit waarbij het steeds weer uitproberen is wat ze wel 

en niet willen eten. Mijn ervaring is dat ze rode paprika, broccoli, 

wortel, sinaasappel, appel, banaan, rozebottels, aardbeien, 

bramen, frambozen, druiven en vlierbessen goed opnemen. Ik 

varieer hier veel in en volg daarbij met name de seizoenen. Ook 

krijgen ze dagelijks een klein bakje met lorinectar (Aves 

lorinectar), daar zijn ze echt verzot op. Eivoer (CéDé eivoer voor 

Grasparkieten, aangelengd met Roosvicee Multivitamine, 1 

schepje insectenpaté en wat lorinectar en Calcicare (Witte Molen)) 

verstrek ik naar behoefte. Buiten de kweek om 1 tot 2 keer per 

week en in het kweekseizoen bijna dagelijks. Standaard heb ik in 

alle volières een sepia en een jodiumblok hangen, hier wordt 

nauwelijks gebruik van gemaakt, ook van het aanwezige oestergrit 

en maagkiezel wordt weinig of niets opgenomen. Tenslotte 

verstrek ik uiteraard dagelijks vers water. 

     

 

 
Foto 3: voermengsel 

 

De vogels worden gehuisvest in een volière die moet bestaan uit zowel een binnen als buitenverblijf. De vogels 

zijn goed bestand tegen het Nederlandse klimaat maar moeten wel beschermd worden tegen vorst, vooral de 

poten zijn vorstgevoelig. Het nachthok hoeft niet perse groot te zijn, 1 bij 1 meter is voldoende. Standaard moet 

hier een broedblok in aanwezig zijn, de vogels brengen hier jaarrond veel tijd in door. Het broedblok kan een 

natuurblok zijn maar net zo goed een zelfgemaakt exemplaar. De afmetingen van het blok zijn redelijk vrij in te 

vullen, als richtmaat kan je 25x25x60-100 cm nemen met een invlieggat van circa 7 cm. Er zijn kwekers die de 

voorkeur geven aan L-vormige blokken of schuine blokken. Mijn ervaring is dat elk blok wel wordt geaccepteerd. 

Goudparkieten zijn matige knagers dus hou hier wel rekening mee.  

 

De buitenvlucht moet wat langer zijn, minimaal 2,5 á 3 meter zodat ze goed kunnen vliegen, wat ze overigens niet 

heel veel doen. In zowel de binnen- als buitenvlucht moeten voldoende klim- en klauterstokken (bijvoorbeeld 

wilgen of berkentakken) aanwezig zijn, daarnaast kan je er voor kiezen om nog wat extra speeltjes zoals touwen 

en kettingen te hangen. Hier maken ze graag gebruik van. Hoe meer afleiding ze kunnen vinden des te minder 

kans dat ze zich uit verveling gaan plukken. De buitenvlucht kan deels open gelaten worden zodat ze zich kunnen 

wassen in de regen, iets wat ze graag doen. Als de volledige buitenvlucht overdekt is dan is een sproeisysteem 

toch wel een vereiste. Aanwezig groen laten ze wel redelijk met rust, bamboe of andere grassen zijn perfect. 

 

Kweek met de Goudparkiet 



Goudparkieten staan niet echt bekend als eenvoudige vogels om mee te kweken. Mijn ervaring is dat je geduld 

moet hebben. Deze vogels zijn normaal gezien met een jaar of drie á vier broedrijp, er zijn gevallen bekend van 

tweejarige vogels die al gaan broeden maar er zijn nog meer gevallen bekend van vogels die pas jaren later voor 

het eerst gaan broeden of zelfs nooit voor nageslacht zullen zorgen. Zoals bij de meeste vogels kan je deze het 

beste koppelen wanneer de vogels nog niet broedrijp zijn, ideaal is wanneer deze elkaar in een kolonie uit kunnen 

zoeken maar deze luxe zullen niet veel kwekers hebben. Eenmaal een koppel samengesteld zullen deze snel 

onafscheidelijk zijn. Slapen, eten, spelen, badderen, bijna alles doen ze bijna samen.  

 

Zodra Goudparkieten in broedconditie 

komen veranderd hun gedrag 

aanzienlijk. Ze worden 

temperamentvoller en waakser, dit uit 

zich vooral door agressief gedrag 

richting de verzorger en vogels in 

naastgelegen volières en het regelmatig 

‘aanslaan’ bij vreemd bezoek en 

potentiele gevaren (poezen, honden, 

roofvogels, etc). Dit is vaak ook het 

moment dat ze kunnen beginnen met 

plukken, hetgeen vaak weer goedkomt 

na de kweek. Dit is ook de periode 

waarin regelmatig (pogingen tot) 

paringen waargenomen kunnen 

worden. Dit gebeurt op de typische 

manier die bij de meeste Zuid-

Amerikaanse parkieten wordt 

waargenomen. De man gaat naast de 

pop op de tak zitten waarbij de pop iets 

naar voren buigt, de man een poot op 

de rug van de pop zet en zijn 

geslachtsorgaan onder de staart van de 

pop aanbrengt. Ondertussen voert de 

man de pop en slaat een vleugel over 

haar heen, hierbij wordt veel kabaal 

gemaakt. Dit is echter ook pas het 

moment waarop je kunt waarnemen of 

je een goed klikkend koppel hebt. 

Mannen of poppen kunnen zo hun best 

doen bij hun partner maar als deze niet 

wil paren dan lukt het gewoon niet. 

Gevolg is uiteraard onbevruchte eieren 

of helemaal geen eieren.  

 
Foto 4: imponeergedrag van een broedrijp koppel. 

 

Je kunt dit een aantal jaren aankijken maar beter is om de pop of man proberen te ruilen voor een andere vogel. 

Opnieuw koppelen is geen probleem normaal gesproken, doe dit echter wel na het broedseizoen. 

   

Binnen enkele weken na de eerste paringen wordt de pop zwaarder, haar onderbuik begint op te zwellen en goed 

zichtbaar is dat het eerste ei er aankomt. Beide vogels bevinden zich nu bijna continue in het broedblok. Het kan 

best lang duren voor het eerste ei gelegd wordt, als deze is gelegd dan volgen er vaak nog een aantal tot er in 

totaal 4-6 eieren zijn. De eieren worden om de twee tot drie dagen gelegd, de pop begint vaak na het eerste of 

tweede ei met broeden. Na een dag of 23-24 komt het eerste ei uit, vaak hoor je dit aan het gepiep uit het blok. 

Nestcontrole is eigenlijk bijna niet mogelijk aangezien de pop het nest bijna niet verlaat en nestcontrole terwijl de 

pop in het blok zit wordt absoluut afgeraden. Ze kan hier erg agressief van worden en in het slechtste geval doodt 

ze hierbij haar jongen. De jongen worden geboren met wat gele donsveertjes en worden de eerste paar dagen 

gevoerd met een soort kropmelk, dit gieten ze in de brede ondersnavel hetgeen erg kenmerkend is voor de jonge 

Goudparkieten en vergelijkbaar is met bijvoorbeeld de Kraagpapegaaien. Wat de exacte samenstelling is van 

deze kropmelk is mij niet bekend maar feit is wel dat dit cruciaal is voor de jonge vogels en één van de redenen 

waarom handopfok van net geboren jongen vaak niet goed afloopt. Na een paar dagen zie je dat het aandeel vast 

voer in de krop toeneemt. Bijzonder hierbij is dat in een nest zowel pasgeboren jongen als jongen van meer dan 



twee weken oud aanwezig zijn waarbij de jongste vogels de kropmelk gevoerd krijgen en de oudere jongen vooral 

zaden. 

   
Foto 5: jong 1 dag oud Foto 6: jong 1 dag oud en 4 dagen oud 

  
Foto 7: jong 23 en 26 dagen oud Foto 8: jong 27 en 30 dagen oud 

  
Foto 9: jong 32 en 35 dagen oud Foto 10: jong 39 en 42 dagen oud 

  
Foto11 : jong 46 en 49 dagen oud Foto 12: jong 58 en 61 dagen oud 



 
Foto 13: jongen uitgevlogen 

  

Goudparkieten staan bekend als slechte ouders, jongen worden slecht gevoerd of niet gevoerd. Dit betreft met 

name de eerste paar weken, als ze deze eenmaal door zijn gaat het meestal wel goed. Ik zorg dat de eerste 

weken zeer veel verschillende soorten kleinere zaden aanwezig zijn, ik merk dan goed wat er wel en niet wordt 

opgenomen. Ik heb goede ervaringen met hennepzaden en rozebottelzaden. Deze geef ik het hele jaar door als 

bijvoer en zodra er jongen zijn geef ik dit in onbeperkte hoeveelheid. Dit wordt zeer goed gevoerd. Ook zorg ik dat 

er altijd lorinectar beschikbaar is wat ook aan de jongen wordt gevoerd. Tenslotte wordt de hoeveelheid eivoer 

opgevoerd wat ook goed wordt gegeten. Zorg er wel voor dat alles vers is want kropverzuring komt regelmatig 

voor. Zodra alle eieren zijn uitgekomen gaan de ouders wat vaker uit het blok, dit is ook de kans om te kijken of 

alles naar wens verloopt. Als er slecht wordt gevoerd kan er voor worden gekozen om pleegouders te zoeken of 

op handopfok over te gaan. Uiteraard is dit niet wenselijk en moet dit alleen bij hoge nood worden gedaan. 

Doorgaans vindt er één broedsel per jaar plaats maar wanneer dit al vroeg in het jaar is dan kan er nog een 

tweede broedsel volgen. 

 

Ringen moet gebeuren met de vastgestelde maat van 10mm, gebruik hierbij de zogenaamde CITES-ringen want 

anders kan het gebeuren dat de benodigde CITES papieren niet worden verstrekt of in het ergste geval de vogels 

in beslag worden genomen. Ringen kan meestal tussen de 15 en 20 dagen, bij de meeste vogels is het moment 

van het open gaan van de ogen het moment om te ringen maar dat is bij Goudparkieten te vroeg. Het duurt 

redelijk lang tot de vogels goed in de veren zitten, tot wel 50 dagen. Dit is het perfecte moment om wat veren te 

trekken voor een DNA-analyse. Na circa 60-65 dagen vliegen de jongen uit waarbij ze de eerste paar dagen 

vooral vlak bij het broedblok blijven. De vogels eten na een week of 3 á 4 na uitvliegen zelfstandig maar worden 

nog weken lang doorgevoerd door de beide ouders. Het is dus ook zaak om de jongen niet te snel weg te halen 

omdat ze nog bijgevoerd worden en veel leren. Ze slapen ook nog steeds met z’n allen in het blok. Na een maand 

of vier kunnen de jongen veilig worden weggehaald, ze kunnen echter ook prima bij de ouders blijven en zullen 

een eventueel nest van het jaar daarop niet verstoren. Zodra de jongen broedrijp worden zullen de ouders dit 

kenbaar maken door achter ze aan te gaan jagen, dit is dus het uiterste moment om ze weg te vangen. 

Doorgaans vindt  één broedsel per jaar plaats maar wanneer dit al vroeg in het jaar is dan kan er nog een tweede 

broedsel volgen. 

 

 

CITES 



Zoals aangegeven valt de Goudparkiet onder Appendix I van CITES waardoor vrije handel, ook binnen Europa, 
niet zonder meer is toegestaan. CITES betekent: Convention on International Trade in Endagered Species of 
Wild Fauna and Flora (Overeenkomst voor Internationale handel in bedreigde dieren en planten). Binnen de EG 
zijn de verdragen vastgelegd in de CITES-basisverordening en de uitvoeringsverordening. In Nederland kennen 
wij de Flora-en Faunawet, die ook verwijst naar de CITES-bepalingen. Verzamelen, handelen, vervoeren of 
bezitten van beschermde planten en dieren (dus ook vogels) is in principe verboden. Maar er zijn uitzonderingen 
op de regel bijvoorbeeld in gevangenschap geboren vogels.  
 
Handel is in veel gevallen toegestaan, zij het dat de handelaar dan wel moet beschikken over een certificaat. 
CITES beschermt alleen vogels waarin internationaal wordt gehandeld en die (mogelijk) met uitsterven worden 
bedreigd. Veel vogels vallen dus niet onder CITES en kunnen vrij worden verhandeld. Het CITES-verdrag is 
bedoeld om de soortenrijkdom die er nu is, ook voor de toekomst te bewaren. Bij CITES zijn 174 landen 
aangesloten. Het internationale CITES-verdrag heeft drie bijlagen. In bijlage I staan de direct met uitsterven 
bedreigde vogels, internationale handel is verboden; in deze bijlage staat ook de Goudparkiet vermeld. Voor 
deze vogels is een CITES-document noodzakelijk. Op dit document worden de soortnaam, het geslacht, de 
geboortedatum, uiteraard de gegevens van de ring vermeld. Dit document, noem het maar een paspoort, dient 
altijd bij de vogel te blijven. Houders van CITES- A vogels dienen een register (administratie) bij te houden, 
waarin o.a. het nummer van het CITES-document, soortnaam, datum aankoop, datum verkoop, jonge vogels, 
datum overlijden enz. wordt genoteerd.  
 
Nakweek van deze CITES A vogels dient geringd te zijn met een erkende ring met een vastgestelde diameter 
(10 mm voor de Goudparkiet). Voor nakweek is een CITES document nodig bij overdracht aan een ander. Vraag 
daarom eerst het CITES -document aan en draag daarna over. In de administratie moet worden vermeld aan wie 
de vogels is verkocht. 
 
CITES-documenten kunnen worden aangevraagd op de website van RVO (https://mijn.rvo.nl/cites-soorten-in-
nederland-en-de-eu). 

 

Eindconclusie 

Goudparkieten zijn zowel qua uiterlijk als gedrag zeer mooie en interessante vogels. Gezien de hoge 

aanschafprijs en het feit dat het niet de meest eenvoudige kweekvogels zijn, zullen het vooral de ervaren 

vogelkwekers zijn die dit aandurven. Wanneer je deze vogels echter in de collectie hebt zitten en zelfs jongen op 

stok krijgt dan zal de voldoening zeer groot zijn! 

 

 

https://mijn.rvo.nl/cites-soorten-in-nederland-en-de-eu
https://mijn.rvo.nl/cites-soorten-in-nederland-en-de-eu


Foto 14: ‘op maat gemaakt’ broedblok 
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