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Algemene kenmerken: 
Papegaaiachtige, zaadeter.  
Lengte: rond 18 cm.  
Leeftijd: 15 tot 20 jaar.  
 
Varianten: 
Verschillende kleuren: blauw, groen, geel, wit, bont, violet, grijs, etc.  
De zogenaamde Engelse grasparkiet is groter, soms wel 24cm. Door inteelt kent deze 
variant vaker afwijkingen. Ook de variant met kuif heeft door inteelt vaak afwijkingen. 
 
Natuurlijk gedrag: 
De grasparkiet leeft van nature in Australië in groepen. Hij is overdag actief. 
 
Huisvesting: 
Grasparkieten zijn groepsdieren, dus houd ze met soortgenoten, liefst in even 
aantallen. Ze kunnen zowel binnenshuis als in een buitenvolière gehouden worden. 
 
Binnenverblijf:  
Kies een kooi van tenminste 80x40x60 cm (lxbxh) voor 2 dieren, waarbij ze regelmatig 
uit hun kooi moeten kunnen. Meer ruimte is beter. Zet de kooi op een lichte, tochtvrije 
plek, maar niet in de volle zon.  
Inrichting: minimaal 2 geschikte zitstokken, niet te dun. Horizontale tralies zodat de 
vogels kunnen klimmen. Voldoende speelgoed en klimgelegenheid zoals trapjes. 
Bodembedekking: papier, zeoliet, beukensnippers, materiaal uit maïskorrel of 
schelpenzand. 
Douche of sproei de vogels regelmatig en zorg voor badgelegenheid. 
 
Buitenvolière: 
Kies een volière van zo’n 180x80x180 cm (lxbxh) voor 2 grasparkieten, met daaraan 
vast een binnenverblijf. Hou bij meerdere paartjes een oppervlak aan van ongeveer 
1m2 per paartje. Zorg voor een tochtvrij binnenverblijf met een temperatuur boven 
50C. Laat parkieten die gewend zijn binnen te zitten geleidelijk wennen aan een 
buitenhuisvesting. 
 
Verzorging: 
Zorg voor uitdaging in de vorm van een soortgenootje en speeltjes, zoals geschikte 
takken. Als u de vogels loslaat in huis, zorg dan voor een veilige omgeving. 
U kunt uw grasparkiet trainen om op uw hand te stappen en opgepakt te worden. 
Sommige mensen laten hun vogels kortwieken zodat ze niet meer kunnen vliegen. 
Dagelijks: schoon water en voer, schoon badje, verwijder ontlasting en natte plekken. 
Wekelijks: ververs bodembedekking en maak stokken schoon.  
Controleer of nagels en snavel niet te lang worden. 
Grasparkieten kunnen meerdere keren per jaar in de rui gaan. Dit kost energie, geef 
ze in deze periode voldoende rust en complete voeding.  
Papegaaiachtigen kunnen ziekten (zoönosen) op mensen overbrengen, was daarom 
steeds goed uw handen en voorkom mondcontact met uw parkiet. 

Voeding: 
Voer een gevarieerd menu van 90% pellets en 10% overig voer: groente, vruchten en 
een kleine hoeveelheid zaden en noten. Pellets bevatten alle voedingsstoffen. Geeft u 
ander voer, dan kunt u het menu aanvullen met eivoer en moet u goed in de gaten 
houden dat er geen tekorten ontstaan. Geef geen gekruid of zout voedsel of koekjes. 
Avocado, chocola, gezwavelde gedroogde vruchten en rabarberblad zijn giftig. 
Zorg dat voer constant tot de beschikking staat. Geef om de week maagkiezel apart in 
een bakje erbij, dit is nodig om zaden te kunnen fijnmalen. Meng het niet door het 
voer, dan krijgen ze teveel binnen.  
Bied een mineralenblok of –stok aan om de snavel te slijpen en eventueel als kalkbron 
als u geen pellets voert. Geef dagelijks schoon drinkwater. 
 
Gezondheid en ziekte: 
Een gezonde grasparkiet is alert en levendig. De ogen zijn helder en de ontlasting is 
vrij stevig, grijsgroen of bruin met een witte fractie, afhankelijk van het dieet. Een 
grasparkiet zal niet gauw laten zien dat hij ziek is. Wanneer een zieke grasparkiet 'bol' 
gaat zitten, moet u direct naar een dierenarts gaan die ervaring heeft met vogels. Een 
jaarlijkse check door een vogeldierenarts  is aan te raden. 
Aandoeningen kunnen veroorzaakt door virussen (o.a. snavel- en veerrotziekte), 
bacteriën (zoals papegaaienziekte oftewel psittacose, dit is een zoönose),schimmels 
(darminfecties), vergiftiging (o.a. door lood of door dampen uit pannen met anti-
aanbaklaag). Sommige aandoeningen kunnen dodelijk zijn. 
 
Ervaring: 
Voor het verantwoord houden van grasparkieten is geen speciale ervaring nodig. 
 
Aanschaf en kosten: 
Let bij de aanschaf goed op gezondheid van het dier. 
Eenmalige kosten: aanschafkosten dier, plus kosten voor kooi of volière.  
Terugkerende kosten: bodembedekking, voer (pellets, groenten, fruit, noten en 
zadenmengsel). 
Koop alleen vogels die door hun ouders zijn grootgebracht, zijn uitgevlogen en 
zelfstandig eten. Let op dat ze niet jonger dan 43 dagen zijn, dat is wettelijk verboden. 
Officiële kwekers geven hun vogels een gesloten voetring met het geboortejaar er op. 
 
 

 

Deze samenvatt ing is  een verkorte 
hand le id ing b i j  de aanschaf. Lees de 
Huisdierenbijs lui ter  van de graspark iet op 
www.l icg.nl om goed voor d it  d ier  te 
kunnen zorgen.  
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