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SPREEUWEN IN DE BLANKENSTRAA T 

Dik Brijs 

Op een avond in de winter van 1990-1991 liep ik door mijn straat, de 
Blankenstraat, om mijn hondje uit te laten. Ik was nog maar net de deur uit 
en mijn aandacht werd getrokken door onwelluidende klanken die opstegen 
uit een boom. Spreeuwen , wist ik. Naderbij gekomen schatte ik het aantal op 
ongeveer vijftig. Tommie plaste tegen de boom en deed een poep. Getweeën 
gingen we terug naar huis en ik vergat het voorval. 
Enige dagen later passeerde ik dezelfde plek en hoorde weer hetzelfde 
geluid , dat echter in volume leek toegenomen. Een stuk of tweehonderd 
dacht ik . Mijn belangstelling was gewekt en ik besloot om de plek regelma
tig te inspecteren. Zo ging een aantal weken voorbij en het aantal Spreeuwen 
steeg met de dag. Ook aan de overige bewoners was de aanwezigheid van de 
vogels niet onopgemerkt voorbijgegaan. De straat, onder de bomen waar zij 
huisden (niet de buurtbewoners, maar de Spreeuwen uiteraard), was bedekt 
met smurrie. Mensen klaagden over slaapgebrek. Ornithologen spraken over 
een Spreeuwenslaapplaats, maar de vogels zei f dachten er heel anders over. 
Slapen, ho maar! Maar wel de hele nacht met z'n allen zitten converseren 
zodat horen en zien je vergaat!! 
In de buurtwinkel was de spreeuwenplaag het gesprek van de dag. Men ging 
klagen bij de gemeente en dat hielp. Op een dag (ik had de avond tevoren 
zo'n 2000 Spreeuwen geteld) ontving iedereen in de wijk een brief van het 
Stedelijk Beheer. De vogels waren luidruchtig en vormden een gevaar voor 
de verkeersveiligheid en volksgezondheid . Men ging maatregelen treffen in 
de vorm van het afdraaien van een geluidsband met daarop de angstkreten 
van collega Spreeuwen . Dit zou de dieren verjagen naar andere oorden . De 
operatie zou een week later plaats vinden . 
De volgende dag liep ik wederom langs de betreffende plek en trof daar een 
ambtenaar van Stedelijk Beheer aan die polshoogte kwam nemen . Ik knoopte 
een gesprek met hem aan . Tommie plaste ondertussen tegen zijn auto. "Of 
het zou helpen" vroeg ik hem . "Nou reken maar", was zijn antwoord. Er 
klonk iets strijdlustig in zijn stem. Men had ervaring, zo zei hij, en succes 
was gegarandeerd. 
Vanaf die dag bezocht ik de plek dagelijks en wie schetste mijn verbazing. 
Iedere dag bleek het aantal Spreeuwen te zijn afgenomen. Toen was de grote 
dag daa r. Ik had de avond tevoren nog vijf Spreeuwen geteld, toen een 
wagen met een enorme geluidsinstallatie de straat binnenreed. Er was geen 
vogel te bekennen. Niet geheel vrij van leedvermaak besloot ik om de 
delegatie van het Stedelijk Beheer (zes man sterk), met een bezoek te 
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vereren. Men was niet erg spraakzaam, maar speurde het werk af. In hun 
ogen was een mengeling van hoop en teleurstelling: waar blijven ze nou! 
Omdat het gesprek niet wilde vlotten keerde ik naar huis terug. Door de 
Blankenstraat vloog een eenzame Spreeuw voorbij. 
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Wat is nu de moraal van dit verhaal? Wat leert het ons over het gedrag van 
de vogels? Wat zegt het over de effectiviteit van de bestrijding van spreeu
wenoverlast in stedelijke gebieden? Helemaal niets, denk ik. Je moet er 
gewoon de humor van inzien 
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• Om vogels nog beter te kunnen zien; 
Een groot assortiment verrekijkers en 
telescopen, die u met deskundig advies in 
de praktijk kunt testen in onze Vogeltuin. 

• Om vogels beter te kunnen herkennen; 
Goede vogelgidsen, maar ook vele boeken 
over vogels, voor Nederland en de rest van 
de wereld. 

• Om vogels te herkennen aan hun zang; 
CD's en cassettes met vogelgeluiden. 

• Om vogels onderdak te bieden; 
Nestkasten in alle soorten en maten. 

• Om nog meer te genieten van vogels; Ook 
voor buitenkleding en cadeau-artikelen kunt u 
bij ons terecht. 

Uiteraard komt de opbrengst van onze winkel ten 
goede aan de bescherming van alle in het wild 
levende vogels. Vogelwerkgroepen kunnen tegen 
korting kopen. Een lid van Vogelbescherming koopt 
tegen ledenprijzen. 

GRATIS CATALOGUS 
De meeste artikelen uit ons assortiment 

vind t u in onze catalogus. Deze kunt u gratis 
aanvragen. Bel daarvoor 03404 37777. 

BESTELLEN PER POST 
U kunt de meeste artikelen uit ons assor

timent ook per post bes tellen. Meer informatie 
daarover vindt u in de catalogus. 

OPENINGSTIJDEN 
De winkel is geopend op dinsdag t/m 

vrijdag (10.00-1 7.00 uur) en op zaterdag 
(10.00-16.00 uur). Ons adres is 

Driebergseweg 16c, 3708 JB Zeist. 
Vanaf station Driebergen-Zeist 

ca. 500 meter richting Zeist. 

Over 15% van de omzet is Vogelbescherming 
Nederland geen belasting verschuldigd • 


