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DE AMSTERDA\ISE SPREEUWENSLAAPPLA.-\ TSE'.'; J.J. FRIESWIJK 

:'vlet het beeld van troepen spreeu-.. en die tegen het va llen 
van de avond bijeen komen om s,1men de nacht door 
te brengen, zijn de inwoners , an de hoofdstad wel 
vertrouwd. Verwonderlij k 1s dil niet, want Juist in de 
tijd van het Jaar Jat de spreeuwen ~terk de neiging 
vertom:n tot het gezamenlijk overnachten in indruk
'>'ekkcnde getalkn. oefent de stad als , laapgelegen
heid een g.rote aantrekkingskracht o p hen uit. In dit 
op1icht staat Am,terdam niet .illeen. Vele andere 
grote steden in West-Euro pa. " aaronder Londen. 
Parijs en Brussel. bezitten hun sprec:u-..enslaapplaatsen. 
Het overnachten i.n grote steden " volgens vers1.·hil
lende onderwc:kc:rs een \C:r~chijnscl van bc:trelckelijk 
recente ,fatum; de slaapplaatsen in bo \ engeno;:mdc: 
,teden in het buitenland kwamen omstn.-ck, de eeuw
wi,seling in gebruik. Wanneer het massa al û\ernachten 
m Am~terd;im prec ies bcgonn.:n i, , ko n 1k niet nagaan. 
Zeker is dat m 1917 JI gesproken \\Ordt van de ge
bruikel ij ke ,laapplaatsen aan d.: '-1.Z. Vo0rburgwal. 
0 0k is uit d ie t ijJ hei b.:, 1aa11 \ J II een , la.ipplaats op 
de Lcliegracht bekend. 
l)e , preeuwen brengen in Am,1erJ .1m in J..: r.:gel de 
nacht door in de bomen. Sla.1 pplaJhCn , an lnder !ype. 
die ,ooral m de: -..inter o pgang nia l...en. zo"b Jic: rn 
klimop tegen gebo uwen en die op en zelf~ m gebo u-..,c:n. 
bclwrcn hier te>l de UlllonJenngrn. :--Ju 1~ het aant.il 
pl.1a tscn waar gelegenheid bestaat tot het overnachten 
1n klimo p of in gcbou-..en (o,crkapping.:n van het 
Centraal S1at1on1 in Amsterda m 1eer beperkt. \loge
l1Jkhcden tot hc:t ~!apen up gchouwen zijn er echter 
genoeg. Toch namc:n wiJ nimmer m de herf,t. bij het 
vallen der bladeren. slaapplaat\\C: r\.:h u1 vingen w:ur 
van ho rren naar n,1bur111c ;zc:bUU\\ t:n. ZclJ ls die in 
Londen schijnen voor te komèn. 
In 1939 gaf onze stadgenoot Sluiters in het tijdschri ft 
De Le\ende Na tuur een be~chnJ\ mg van het , o.:1.1JI 
uvcrna.:hten der spreeuwen in .-\msterdam. ZiJn ge
gevens betreffende de 11j<l van helja.ir waarin dit ov er• 
nach1en toen plaat\\ onJ. willen ,, iJ hi.:r in het kort 
-..cergeven. 

---------- --- - - - - - --

Van juli tot ver in november slaapt slechts een klein 
aantal spreeuwen. dat daar overdag voedsel zoekt. 
in de stad ; tegen het einde van november of in decem
ber k0men de grote stadsslaapplaatsen in gebruik. 
geen spreeuw , laapt dan meer buiten de stad; tot in 
maart blijft deze toestand gehandhaafd. 
O p grond , an eigen " aarnem.ingen moet ik voor de 
afgelo pen tien Jaren, waarin ik mij samen met de hee~ 
H. Brc~ser met de Amsterdamse spreeuwen bezighield. 
een beelJ geven dat van het bovenstaande nogal ar
"ijkt. Het eerste gezamenlijk overnachten van bc:trek
kehj lc grote aantallen spreeuwen in de stad werd in 
verschillende jaren al m het voorjaar geconstateerd. 
Eind april konden soms al stadsslaapplaatsen van 
enkde duizenden exemplaren worden vastgc~teld. Of 
bij Jeze overnachtingen ook spreeuwen. die overdag 
bunen J.: stad \erblel'en. betrokken waren, konden 
,q j n1~t u1tm<1ken. EinJ mei kwamen echter vnjwel 
ieder 1;1a r grote aantallen spreeuwen tegen de avond 
, an bu11en om slaapplaatsen in de , tad op te zoeken. 
\ 'a;ik "erdc:n m die tijd al meer dan 10.000 sprec:uwen 
v p J ergclij ke slaapplaatsen geteld. Het 1s opvallend 
dal -:r in de periode van met tot augustus weinig 
n.::grn;; Il.' t ..:oncentratie o p enkele grote slaapplaJtsen 
b11_1 kt te bestaan. De zomersl:iapplaa tsen ziJn meestal 
bu1t.:n het centrum der stad gelegen. Tegen en ,n de 
herf• t g;!Jn slaapptaatsveranderingen dikwijls ge
puard met verplaatsingen 111 de richting van de binnen
~tad . In het winterhalfjaar komt het met zelden voor 
da t , de tienduizenden spreeuwen, die overdag hun 
voedsel zoeken ver~pre1d ,wer een gebied dat ,:1ch urt
; trckt tût ver buiten Amsu:rdam. zich ·s avonds ver-
1:1rrcien op eén of enkele slaapplaatsen 1n het Centrum. 
De ~rote winterslaapplaatsen in de omgeving van het 
Centraal S1a11on zijn iedere Amsterdammer wel bekend. 
T,11 in februari kan men grote aantallen spreeuwen m 
~eze omgeving I erwachten. 
Het is dus aannemelijk dat sedert 1939. toen Sluiters 
zijn .ir1ikel schreef. het begin van de periode waarin 
spreeu\\en d ie m de omgeving van de stad hun voedsel 
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zoeken in de stad overnachten, aanzienlijk is \'ervroegd. 
Hierdoor zou de duur van het slapen in de stad een 
duidelijke uitbreiding ·hebben ondergaan. 
Wat beweegt de spreeuwen ertoe iedere :.1vond 1,:mgs 
bepaalde vliegroutes de stad op tt zoeken om 's mor• 
gens, in her algemeen langs dezelfde banen, Je stad 
weer te verlo.ten? De beschutting die de stad te bieden 
heeft. wordt algemeen a ls de belangnj ke f;.ictor be
beschouwd. Ook het geringe aantal der natuurlijke 
vijanden, die op buitensl~applaatsen geregeld hun tol 
heffen, wordt wei als voordeel genoemd. 
T 0ch is het niet zo dat spreeuv.en, zelfs Amsterdamse 
spreeuwen. het in de winter niet buiten stJ.dsslaap
plaatsen kunnen stellen. In sommige winters over• 
nachtten namelijk de in Amsterdam fouragerende 
spreeu"'en voor een groot deel buiten de stad. in bosjes 
vf in rietvelden. H~t is duidehjk dat de slaapplaats
keuze der spreeuwen ons voor grote raadsels pla.H~t. 
Dat de spreeuwen steeds meer bel:rngstelting zijn gaan 
tonen voor de stad Amsterdam als overnachtimis
pla;.its is eigenlijk onbegrijpelijk. ~1en heeft de spre;u
wen in Amsterdam werkelijk niet met open urmen 
ontvangen. De bevuiling van en de schade aan publieke 
en particuliere eigendommen, die ,.. oortspruiten uit de 
aam"ezigheid van een spreeU\\ens lJ.applaats, zijn 
hier:.1~in ongetwijfold niet vreemd. De in het begin 
van dit "utikeltje vermd<le slaappl::i.ats op de Lelie• 
g,racht werd destijds al door de Stadsreiniging met 
behulp van waterstralen voor de spreeuwen onaan
trekkelijk gemaakt. In later jaren \\erden vele middelen 
tot het verjagen van spreeuwen beproefd en met wis
selc:nd succes toegepast. Zo zijn de spreeuwen in de 
loop der jaren met vele vormen van lawaai en vuur
werk geconfronteerd. De laatste jaren bedient de af" 
deling Beplantingen van de dienst Publieke Werken 
zich van de modernste methode op het gebied der 
spreeuwenverjaging, ~fen maakt hierbij gebruik •130 

dl! Jangeboren reacrjes der )preeu1,1,c-n op de kreet van 
een soortgenoot in doousnood. Deze angstkreet heeft 
cc:=n sterk afschnkwekkende werking. Om van ueze 
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werking protïjt te kunnen trekken, wordt met behulp 
van bandopnameapparatuur de angstroep van een 
spreeuw -.:istgelegd en tot een band van redelijke lengte 
vermenigvuldigd. Zo'n geluidsband wordt bij een 
spreeuwenslaapplaats afgedraaid als de vogels 'savonds 
aankomen om de slaapplaats te betrekken. Uit ver
schillende luidsprekers klinkt hen dan de ,.ingeblikte" 
angstroep tegemoet. Bij oordeelkundig gebruik kan 
deze methode goede resultaten opleveren, d.w.z. een 
bepaald~ slaappl3ats op een hinderlijk punt kan in 
betrekkelijk korte tijd van zijn spreeuwenbevolking 
worden ontdaan. 
Als de drang tot het overnachten in de stad sterk is, 
zoals in de winter het geval is, resulteert de behandeling 
meestal in het betrekken van een slaapplaats die op niet 
al te grote afstand van de oude gelegen is. Bovendien 
is verdeling van de spreeuwen over een aantal kleinere 
slaapplaatsen vaak het gevolg. Opvallend is dat er in 
Amsterdam steeds meer slaapplaatsen in gebruik 
komen binnen huizenblokk~n" waar de gemeentelijke 
angstroep niet weerklinkt. 
Tot besluit wil ik hier de aandacht vestigen op het 
fr=iaie schouwspel dat vooral in de winter het vertrek 
der spreeuwen van de slaapplaats 's ochtends biedt. 
Tegen zonsopkomst vertrekken de spreeuwen in grote 
troepen. veel grotere dan die waarin ·s avonds de 
aan komst plaatsvindt. zodat de slaapplaats in betrek
kelijk korte tijd verlaten is. 
Ik hoop dat velen het met mij eens zijn dat spreeuwen 
niet slechts !:1st1ge dieren zijn die zoveel mogelijk uit 
de stad moeten worden geweerd. Het zou mijns inziens 
te betreuren zij n als de sprecuwenslaapplaatsen uit het 
stadsbeeld verdwenen. Misschien zou men de spreeu
wen, die overnachten op bepaalde pllatsen waar de 
overlast beperkt is. met rust kunnen laten. Het riet 
er namelijk naar uit dat gewoontevorming één der 
belangnjkstc factoren is waarmee men bij de slaap
plaatskeuze der spreeuwen te maken heeft. 


