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Juveniele Sperwers zijn vaak niet zo schuw en dus makkelijker te 
fotograferen dan de adulten. Eindhoven, 22 februari 2022 (Frans Hijnen) 
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Sperwers in een Eindhovense tuin 
 
Frans Hijnen 
 
Als stadse vogelliefhebber heb ik het geluk 
van een flinke tuin: een kleine 40 meter diep 
en zo´n 10 meter breed. Maar ook de ligging 
is uniek, want de tuin grenst aan de 
pastorietuin van de St.Trudokerk. Een kleine 
oase voor wat betreft groen, in een steeds 
meer verstedelijkte omgeving. 
 
Ik houd van vogels rond het huis en ik ben al 
vele jaren, jaarrond, aan het voeren. Ook de 
Huismussen doen daar hun voordeel mee. Er 
is in de stad voor mussen niet veel meer te 
halen en zonder bijvoeren zou ik ook niet 
veel mussen rond het huis hebben. Ik heb 
ook nog het geluk van enkele 
buurtbewoners die fanatiek meevoeren en 
zo hebben we bijna ieder najaar een flinke 
kolonie mussen. En die mussen trekken 
Sperwers aan. 
 
Nu krijgen we het hele jaar door wel af en 
toe bezoek van een Sperwer, maar in het 
najaar en in de winter lijken ze wat 
hongeriger. Adulte vogels hanteren bij het 
jagen een andere tactiek dan de juveniele en 
zijn er ook wat bedrevener in. 
Het is nog niet makkelijk om een mus te 
pakken en ik heb alle trucjes al voorbij zien 

komen. Opvliegen en zich laten vallen op de 
Beukenhaag om te zien of er eentje 
wegvliegt van de schrik, tot het geduldig 
wachten tot er eentje onwetend wegvliegt of 
uit de buurt komt aanvliegen. 
 

 
Adult man Sperwer in Eindhoven, 16 juli 2022 (FH) 

 
De juveniele Sperwers zijn vaak ook niet zo 
schuw en makkelijker te fotograferen als de 
adulten. Bij mijn broer, wonend aan de 
overkant van de straat, vliegen deze jonge 
Sperwers vaak meerdere keren tegen de 
voliere aan, met paniek in de kooi als gevolg. 
Oudere vogels doen dat nauwelijks meer. 
Af en toe hebben ze succes en kunnen de 
juveniele vogels dagenlang of weken 
rondhangen, waarbij ze de de tuin wel tien 
keer op een dag aandoen of gewoon in de 
tuin blijven zitten. De Mussen vertrekken 

langzaamaan naar andere gebieden in de 
buurt door de predatiedruk, want eten en 
drinken is er op deze manier nauwelijks nog 
bij. Na het vertrek van de Sperwer, die 
steeds minder succes krijgt, herstelt de 
situatie zich weer langzaam. 
  

 
Geringde juveniele Sperwer in Eindhoven, 5 december 
2022 (FH) 

 
In 2022 heb ik, op vier verschillende 
momenten door het jaar, foto´s kunnen 
nemen van (denk ik) vier verschillende 
individuen: twee opnamen uit februari (juv.), 
1 in juli (man), 1 in augustus (juv.) en twee 
opnamen in december (juv.). Deze laatste 
was geringd. 
 
Het blijft toch opmerkelijk, zo in de stad. ■ 


