
Ruim 60.000 spreeuwen boven Utrecht  
UTRECHT -  De lucht boven de wijk Hoograven in Utrecht is het toneel van een bijzonder 
fenomeen. Circa 60.000 tot 70.000 spreeuwen vliegen rond in een grote wolk die 
regelmatig van snelheid en vorm verandert boven de buurt.  
 

 

Zo'n grote vogelzwerm boven stedelijk gebied is volgens een woordvoerder van de 
Vogelbescherming bijzonder. Ook apart is dat zich permanent twee slechtvalken in de buurt 
van de spreeuwen ophouden „die regelmatig een spreeuwtje komen snacken”, aldus de 
zegsman woensdag.  

Volgens de woordvoerder van de Vogelbescherming houden de spreeuwen zich al enkele 
weken op in een zwerm boven Hoograven en hebben zich de laatste dagen meer vogels bij 
de wolk gevoegd, waardoor die zijn bijzondere omvang bereikte. Ook elders in het land zijn 
minder grote spreeuwwolken te zien, die soms voor overlast zorgen.  

De gemeente Utrecht liet woensdag weten dat er dit jaar zeven meldingen van overlast zijn 
binnengekomen bij het Wijkbureau. Die hadden betrekking op poep- en geluidsoverlast. 
„Het is vervelend als er poep op je auto of in je was terechtkomt, maar de gemeente mag en 
zal de spreeuwen niet verjagen”, aldus een woordvoerster. „We krijgen ook veel positieve 
reacties. Bovendien is het maar tijdelijk; waarschijnlijk trekken de spreeuwen binnen een 
paar dagen verder.”  

Spreeuwen houden zich van de late zomer tot het begin van de lente op in grote groepen. Zo 
scheren ze door het luchtruim om zich tegen roofvogels te beschermen. Die raken 
waarschijnlijk gedesoriënteerd van de snel bewegende spreeuwenformaties. De kans dat 
een individuele spreeuw in een wolk door een roofvogel wordt gegrepen, is bovendien erg 
klein, aldus de Vogelbescherming.  

Als het broedseizoen begint, trekken koppeltjes spreeuwen zich terug om een nestje te 
bouwen. Pas als de jongen aan het einde van de zomer groot zijn, formeren de spreeuwen 
zich weer in groepen.  
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