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13.5 Spreeuw (Sturnus vulgaris) 

1 Samenvatting  

Aantal en verspreiding 

 In Nederland vanaf 1990 een significante afname van het aantal broedvogels van

<5%, over de laatste 10 jaren geen significante aantalsverandering.

 Het aantal niet broedvogels is in Nederland vanaf 1980 niet significant veranderd,

maar over de laatste 10 seizoenen is er een significante afname van <5% per jaar.

 Provinciaal is het aantal niet broedvogels over de gehele beschouwde periode matig

afgenomen en is de trend over de laatste tien jaar onzeker.

Schade 

 Over de periode 2008-2012 staat bij het Faunafonds alleen een getaxeerde schade
geregistreerd van € 6.500,- in 3 ha druiven in 2012. Deze is niet vergoed, omdat schade
zacht fruit geacht wordt te zijn afgedekt met een net;

 Eerder is in 2005 € 3.900,- schade getaxeerd in 19 ha wintergraan;

 Verwacht wordt dat in de toekomst schade door spreeuwen lokaal en incidenteel zal
optreden in tuinbouwgewassen en fruitteelt. Bij massaal invallen van spreeuwen kan
in korte tijd zeer grote schade ontstaan, met name in riet, blauwe bessen en zwarte
bessen en ook in tarwe.

Beleid 

 De Provincie heeft vrijstelling verleend van het verbod op het opzettelijk

verontrusten.

 De provincie heeft op 27 april 2010 een ontheffing verleend voor het doden van

spreeuwen, ten behoeve van de bestrijding aan landbouwgewassen, fruit- en

boomteelt. Tijdens de bezwarenprocedure is de ontheffing ingetrokken.

Beheer 

Door de vrijgestelde status van de spreeuw ontbreken gegevens over het beheer. 

Overwegingen 

De laatste jaren neemt het aantal spreeuwen niet toe. De geregistreerde schade over de 

periode 2008-2012 was beperkt tot een geval. In de toekomst kan schade door 

spreeuwen lokaal en incidenteel blijven optreden. Met geëigende maatregelen is een 

deel van de schade te voorkomen. Er geldt een vrijstelling voor verontrusten. De kans 

op een ontheffing voor verjaging ondersteunend afschot is gering. 

Voorstel 

 Geen ontheffing op voorhand aanvragen.

 Voor diersoorten waarvoor op dit moment geen ontheffing of aanwijzing kan worden
aangevraagd wegens gebrek aan onderbouwing beveelt de Fbe betrokken partijen aan
de registratie te intensiveren en aanvullende gegevens te verzamelen. Zo nodig zal de
Fbe alsnog ontheffing aanvragen.
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2 Aantal en verspreiding 

Landelijk 

De spreeuw is een zeer algemeen voorkomende soort die het gehele jaar in Nederland 

aanwezig is (Bijlsma et al. 2000). Nederlandse broedvogels overwinteren overwegend 

in het westen en zuidwesten van ons land, slechts een klein deel brengt hier de winter 

door (Speek & Speek, 1984). In het najaar (oktober-november) trekken vele miljoenen 

spreeuwen vanuit Noord- en Noordoost-Europa naar en over ons land om in West-

Europa de winter door te brengen (Lensink 2002). In het voorjaar (maart) wordt de 

omgekeerde route gevolgd. Het broedseizoen loopt van maart tot in mei, waarin veelal 

een legsel wordt grootgebracht (Cramp & Perrins 1998). Vanaf de laatste week van mei 

vliegen de jongen uit en verzamelen de spreeuwen zich in groepen. Vanaf dat moment 

worden de nachten op gemeenschappelijke slaapplaatsen doorgebracht. In de twee 

maanden daarna komen de spreeuwen massaal Nederland binnen vliegen, vanuit Oost– 

en Midden-Europa en ook Noordoost-Europa (Lensink 2002). 

Er broedden in Nederland in de periode 1998-2000 500.000-900.000 paar spreeuwen. 

Figuur 1 toont de relatieve broedvogel dichtheid van de spreeuw per vierkante kilometer 

en daarnaast het aantal waargenomen niet broedvogels over december 2007 t/m 2011.  

Fig. 1 Dichtheid broedvogels in de periode 1998-2000 Bron: Sovon: Atlas van de 

Nederlandse Broedvogels (2002), en aantal waargenomen niet-broedvogels spreeuw in 

december 2007-2011 (SOVON: Punt Transect Tellingen project). 

In Nederland is vanaf 1990 een significante afname van het aantal broedvogels 

opgetreden van <5%, terwijl over de laatste 10 jaren geen significante aantalverandering 

is opgetreden (figuur 2). De spreeuw is ook een doortrekker en wintervogel in uiterst 

groot aantal. Het aantal niet broedvogels is in Nederland vanaf 1980 niet significant 

veranderd, maar over de laatste 10 seizoenen is er een significante afname van <5% 

per jaar (figuur 2).  
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Fig. 2. Index broedvogels (Netwerk Ecologische Monitoring (Sovon, CBS) en Index niet 
broedvogels in Nederland  (Sovon, CBS). 

 

Provinciaal 

De spreeuw komt als broedvogel verspreid over de provincie voor, zowel in de stedelijke 

gebieden als in het buitengebied. Buiten de broedtijd leeft de soort in groepen. Deze 

vogels verblijven vooral in gebieden met een gunstig voedselaanbod. Daarnaast is een 

positieve relatie bekend tussen de omvang van slaapplaatsen en de dichtheid van 

foeragerende spreeuwen in de omgeving. Omtrent de verspreiding buiten het 

broedseizoen in Groningen zijn geen gegevens beschikbaar. Op grond van punttellingen 

van wintervogels wordt in de wintermaanden een wisselend aantal spreeuwen in ons 

land vastgesteld, zonder een duidige toe- of afname (Boele et al. 2008). Bij streng 

winterweer verlaat een aanzienlijk deel van de spreeuwen ons land.  

 

Uit de provinciale indexcijfers blijkt dat het aantal niet broedvogels over de gehele 

beschouwde periode matig afgenomen is en dat de trend over de laatste tien jaar 

onzeker is. 

 

  
Fig.3. Broedvogelindex provinciaal, Bron: NEM (Sovon, CBS) 

 

Spreeuw Groningen

0

20

40

60

80

100

120

140

160

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

B
ro

e
d

v
o

g
e
li

n
d

e
x
 (

1
9
9
0
 i

s
 1

0
0
)



173 

3 Schade 

Over de periode 2008-2012 staat bij het Faunafonds alleen een getaxeerde 

schade.geregistreerd van € 6.500,- in 3 ha druiven in 2012.  Deze is niet vergoed, omdat 

schade zacht fruit geacht wordt te zijn afgedekt met een net. Eerder is in 2005 € 3.900,- 

schade getaxeerd in 19 ha wintergraan. 

Verwacht wordt dat in de toekomst schade door spreeuwen lokaal en incidenteel zal 
optreden in tuinbouwgewassen en fruitteelt. Bij massaal invallen van spreeuwen kan in 
korte tijd zeer grote schade ontstaan, met name in riet, blauwe bessen en zwarte bessen 
en ook in tarwe. 

4 Beleid 

De spreeuw is beschermd in het kader van de Flora- en faunawet en is op grond van 

artikel 65 aangewezen als diersoort die in delen van het land veelvuldig belangrijke 

schade kan aanrichten. De Provincie heeft vrijstelling verleend van het verbod op het 

opzettelijk verontrusten.  

De spreeuw veroorzaakt incidenteel tot zeer incidenteel belangrijke schade aan gewassen in 
de provincie Groningen. Het gaat om zich plotseling voordoende gevallen. Daarom heeft de 
provincie op 27 april 2010 op basis van het fbp 2009-2014 een ontheffing verleend voor het 
doden van spreeuwen, ten behoeve van de bestrijding aan landbouwgewassen, fruit- en 
boomteelt. Tijdens de bezwarenprocedure is de ontheffing door de provincie ingetrokken. 
Mocht er wel een belangrijke dreiging van concrete schade optreden dan kan alsnog een 
ontheffing worden aangevraagd. 

5 Beheer 

Door de vrijgestelde status van de spreeuw ontbreken gegevens over het beheer. 

6 Overwegingen 

De laatste jaren neemt het aantal spreeuwen niet toe. De geregistreerde schade over de 

periode 2008-2012 was beperkt tot een geval. In de toekomst kan schade door 

spreeuwen lokaal en incidenteel blijven optreden. Met geëigende maatregelen is een 

deel van de schade te voorkomen. Er geldt een vrijstelling voor verontrusten. De kans 

op een ontheffing voor verjaging ondersteunend afschot is gering. 

7 Voorstel 

 Geen ontheffing op voorhand aanvragen.

 Voor diersoorten waarvoor op dit moment geen ontheffing of aanwijzing kan worden
aangevraagd wegens gebrek aan onderbouwing beveelt de Fbe betrokken partijen aan
de registratie te intensiveren en aanvullende gegevens te verzamelen. Zo nodig zal de
Fbe alsnog ontheffing aanvragen.




