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Factsheet

Eieren leggen

Broeden

Jongen vliegvlug na

4-6 dagen

11-13 dagen

19-24 dagen

In totaal 34-43 dagen van eileg tot vliegend jong

KALENDER
De spreeuw is een sociale vogel die in Nederland jaarrond in groepen leeft.

Maart
Voorjaarstrek en aanvang
van broedseizoen
Marc Guyt

•	In Nederland overwinterende spreeuwen trekken weg.
•	Om te broeden keren zij terug naar vaste broedplaatsen.
•	Start nestbouw, duurt enkele dagen tot een week.
•	Semi-koloniaal broedend in holtes in bomen en gebouwen, ook
in nestkasten.
•	Broedhabitat: vooral dorpen, steden en bos.
•	Nestelen in holtes, gebouwen en nestkasten in de directe
omgeving van foerageergebied/voedsel.
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Half april – juli
Broedseizoen
Philip Friskorn

•	Meestal één legsel met 4 tot 6 eieren.
•	Soms vervolglegsel.
•	Voedsel volwassen vogels is veelzijdig: bodemfauna, vruchten,
zaden en granen en menselijke voedselresten.
•	Voedsel nestjongen: bodemfauna (vooral emelten) en insecten.
•	Worden nog 4-5 dagen gevoed door ouders na uitvliegen.

Deze factsheet is te downloaden van www.vogelbescherming.nl/stadsvogelfactsheets
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SPREEUW

VERVOLG KALENDER
•	Een deel van de broedvogels trekt in de winter weg, maar blijft
relatief dicht bij huis: België, Noordwest-Frankrijk en ZuidEngeland. Uit noordelijke en oostelijke streken van Europa
trekken grote aantallen spreeuwen door Nederland, waarvan
een groot deel in ons land overwintert.
•	Buiten het broedseizoen wordt het dieet veelal aangevuld met
bessen.
•	Habitat buiten broedseizoen: zowel stedelijke omgeving als
agrarisch- en natuurgebied; buiten broedseizoen in (grote)
groepen, en (vaak zeer) grote gezamenlijke slaapplaatsen.
• Najaarstrek van juni (jonge vogels) tot in november.

Juni - november
Najaarstrek

Jouke Altenburg

November – februari

•	Buiten broedseizoen nauwelijks binding met het nest, maar
vanaf januari worden potentiële nestplaatsen bezocht en
wordt er soms in geslapen.

Overwintering

Arnold Meijer
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Zie ook
maatregelfactsheet:
•	Sportvelden
•	Bermen en
groenstroken
•	Nieuwbouw
•	Renovatie
•	Na-isolatie
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Inrichting

Beheer

•	Er zijn diverse speciale nestkasten voor
spreeuwen in de handel.
•	Plaats bij voorkeur meerdere kasten bij
elkaar aan gebouwen of bomen.
•	Ophanghoogte 2-5 meter, aan gebouwen of
bomen.

•	Niet verwijderen van nestplaatsen. Spleten
en gaten in gebouwen niet dichtmaken.
•	Bij onderhoud aan bomen met
nestholtes dient men voor vervangende
nestgelegenheid te zorgen.
•	In het najaar moet de nestkast
schoongemaakt worden.

•	Kort grasland met een rijk bodemleven – zo
dicht mogelijk bij het nest – is belangrijk. In
de regel binnen 500 meter.
•	Zorg voor besdragende struiken.

•	Gebruik geen gif. Emelten en andere
bodemfauna in gazons en grasland kunnen
met biologische bestrijding worden
tegengegaan.
•	Snoei buiten het broedseizoen in de winter
en niet alles in hetzelfde jaar (maar om en
om).

Wettelijke bescherming
De spreeuw is een beschermde soort. Nesten van spreeuwen zijn bij zwaarwegende omstandig
heden jaarrond beschermd en mogen zonder ecologische toets niet weggenomen of vernietigd
worden. Een ontheffing van Gedeputeerde Staten van de betreffende provincie is nodig als blijkt
dat er onvoldoende alternatieve nestplekken in de omgeving aanwezig zijn. De spreeuw is door
een aantal provincies onder de Wet natuurbescherming aangewezen als soort die belangrijke
schade veroorzaakt. In de relevante provinciale verordeningen is vastgelegd welke maatregelen
onder voorwaarden door grondgebruikers mogen worden gebruikt ter voorkoming of bestrijding
van belangrijke schade door deze soort. Voor meer informatie, kijk op www.vogelsendewet.nl

Meer informatie: www.vogelbescherming.nl/spreeuw
Of stel uw vraag via www.vogelbescherming.nl/contact of 030 - 69 37 700
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