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De Madese NatuurVrienden zijn begin 2017 een actie begonnen met als doel het          

creëren van leef en –broedgebied voor de spreeuw om  zo de  sterke achteruitgang 

die in de jaren 80 begonnen is tegen te gaan. In de maand april zullen na afspraak bij 

uw vereniging door vrijwilligers van de Madese NatuurVrienden een twintigtal               

nestkasten gehangen worden. (aantal kan afwijken afhankelijk van de mogelijkheden).                    

Broedende spreeuwen worden ingezet om u te helpen bij het onderhoud aan de gras-

mat.  

Met deze nieuwsbrief willen wij u wat meer informatie geven over die spreeuw en het 

opgestarte project. 

 

Voor u van belang om te weten 

Het ophangen van de kasten 

 De broedkasten worden op ongeveer 3 meter hoogte opgehangen, vaak met 2 of 

3 kasten bij elkaar. 

 

 De nestkasten worden met de vliegopening richting het noorden of het oosten 

opgehangen worden ter voorkoming van inregenen. 

 

 Rondom een veld of green zullen er meerdere groepen nestkasten opgehangen 

worden. 

 

Schoonmaken van de kasten 
Een keer per jaar, in het najaar nadat de spreeuwen hebben gebroed , worden de kas-

ten schoongemaakt.  

 

Onderzoek 
Natuurlijk zijn wij heel benieuwd naar de resultaten daarom zal er eens in de zoveel 

tijd een vrijwilliger rondlopen om te kijken of de nest kasten bezet zijn. Dit gebeurd 

vanaf de grond met verrekijkers.  

De spreeuw kijkt in het najaar al waar hij het volgende jaar zijn nestjes gaat maken. 

De kans is er dat de meeste spreeuwen al een plekje hebben uitgekozen voor dit jaar 

en dat we dus weinig resultaat zullen boeken, maar dit kan in het jaar daarop zomaar 

anders zijn. 

 



 

 

 

 

Van ei tot spreeuw in het kort 

Dit zwart tot zelfs groen glanzend vogeltje van ongeveer twintig centimeter groot gaat in het voorjaar op 

zoek naar een broedplaats waar zij in alle rust hun eitjes kunnen uitbroeden. De spreeuwen worden vaak 

op de grote stukken gras van voetbalverenigingen en golfclubs gezien waar ook hun voornaamste voedsel 

tot de beschikking is. De spreeuw is een vogel die graag met meerdere soortgenoten bij elkaar in de buurt 

broed. Daarom is het ook het ideaal om meerdere kasten bij elkaar te hangen.  

Van half april tot in juni broed de spreeuw één en soms zelfs twee nestjes met gewoonlijk 4-6 eieren uit. 

Het uitbroeden van deze eieren duurt ongeveer 11-13 dagen. Na het uitkomen blijven de jongen nog 19-24 

dagen in het nest. Aan het eind van deze periode worden de eerste vliegpogingen gedaan. Na het uitvlie-

gen worden de jongen nog zo’n 4-5 dagen gevoerd alvorens ze geheel op eigen benen moeten staan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


