
Spreeuwen terroriseren autohandelaar  

 

HARDERWIJK -  Autodealer Westerink uit het Gelderse Harderwijk krijgt sinds vorige week 

bijzondere klanten: iedere dag rond zonsondergang komen er volgens eigenaar Evert 

Westerink tienduizenden spreeuwen aangevlogen. De enorme zwerm cirkelt eerst zo’n 

tien minuten boven het bedrijf, poept naar hartenlust alle auto’s onder en strijkt 

vervolgens neer in de heg op het terrein van de buren om daar de nacht door te brengen. 
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„En dat is me een hels kabaal en geschetter!”, aldus Evert Westerink. „Binnen een kwartier poepen 
ze alle auto’s onder. Het is heel erg heftig. Het is net of het regent en geloof me, je wilt dan echt 
liever niet naar buiten. Ik zorg nu dat ik altijd een aantal paraplu’s klaar heb staan, ik ben overal op 
voorbereid.” ’s Ochtends rond een uur of acht vertrekken de vogels weer. De spreeuwen zorgen met 
hun actie voor een hoop extra werk. Want de ondergepoepte auto’s worden door de medewerkers 
keer op keer weer netjes schoongemaakt en opgepoetst. „Hier gaat veel tijd in zitten.”  

 

Intelligent                                                                                                                                                    
Westerink heeft intussen een vogeldeskundige geraadpleegd over wat hij kan doen tegen de 
spreeuweninvasie. „Maar de spreeuw is een beschermde vogel, dus je mag ze niet met geweld 
verjagen. Volgens die man zal een knalapparaat ook niet helpen, omdat de spreeuw zo intelligent is 
dat hij na twee dagen doorheeft dat er niets aan de hand is en gewoon terugkomt. Ook een 
geluidsopname met roofvogelgeluiden helpt niet. Ik heb nog overwogen om een valkenier in te 
schakelen, maar het is zo’n grote groep, dat heeft denk ik geen zin. Ik hoop dat iemand een haalbare 
en betaalbare suggestie voor mij heeft.”  

Volgens een woordvoerster van de Vogelbescherming zijn de spreeuwen vermoedelijk afkomstig uit 
het noorden en oosten van Europa en brengen ze hier de herfst en de winter door. „In het ergste 
geval heeft deze meneer er tot maart of april last van.”  
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