
NATUUR IN HET OOSTERDELGEBIED – VOGELS – deel 4   Lijsterachtigen en spreeuwen  
 
In het Oosterdelgebied komen lijsterachtigen voor die hier het hele jaar door verblijven en ook broeden, maar 
daarnaast weten andere lijsterachtigen en ook spreeuwen dit prachtige gebied te vinden om te overwinteren 
of om hier te foerageren als zij op doorreis zijn naar het zuiden of zuidoosten van Europa. 
 
Merel 
De merel is de meest algemene en zelfs talrijkste broedvogel in Nederland. De afgelopen jaren heeft het 
Usutuvirus behoorlijk huisgehouden onder de merelpopulatie in Nederland, maar zo te merken heeft dit virus 
hier geen slachtoffers gemaakt. Merels maken mooie, komvormige nesten van dunne takjes en gras in coni-
feren, dichte struiken en ook achter klimop en andere klimplanten. Vooral eksters observeren merels vanaf 
een afstandje als zij bezig zijn met de nestbouw. Zodra er eieren gelegd zijn vliegen eksters naar het door de 
merels veilig gewaande nest en roven ze alle eieren. Ook kraaien en katten vormen een gevaar. 
Ondanks het feit dat de nestbouw vaak verstoord wordt en de eieren geroofd worden, blijft de populatie me-
rels toch op peil. Er zijn soms wel drie legsels per jaar. Het mannetje voert de jongen nog terwijl het vrouwtje 
alweer bezig is met een volgend broedsel. 
Iedereen zal de zang van een merel kennen. Al heel vroeg in de ochtend en tot laat in de avond is de zang 
te horen. Merels laten ook een alarmroep horen. Dit is voor allerlei vogels een teken om te vluchten. 
 

   
Vrouwtje Mannetje Vrouwtje met nestmateriaal 

 
Jonge merels zien eruit als vrouwtjes met een iets lichter bruine kop en door hun donsveren lijken ze vaak 
wat boller. 
Het voedsel bestaat uit wormen, insecten, bodemdiertjes, bessen en fruit. Wormen trekken zij met name uit 
het gras. Voor merels is het van belang dat zij kunnen scharrelen tussen in de herfst gevallen bladeren. Je 
ziet ze bladeren om zich heen smijten op zoek naar de diertjes die zich daaronder verstopt hebben. 
 

   
Mannetje tussen herfstbladeren J Jonge merel in de kersenboom Mannetje in een cotoneaster 

 
In de herfst zie je merels zich tegoed doen aan de bessen in struiken en bomen die hier aangeplant zijn of 
die in tuinen voorkomen. In de winter kunnen wij merels helpen door universeelvoer te strooien, klokkenhui-
zen en ander fruit neer te leggen. Zoals voor elke vogel is vers water van levensbelang, zowel om te drinken, 
als ook om een bad te nemen. 
 

   
 
Hoewel de meeste merels in Nederland standvogels zijn, trekken er ook nog wel weg naar Engeland of naar 
Zuid-Europa.  
 
Zanglijster 
De meeste in Nederland broedende zanglijsters trekken in september weg naar Engeland, Frankrijk en 
Spanje. Uit Scandinavië komen de zanglijsters die daar eveneens naartoe trekken nog even flink foerageren 
voor ze verder trekken of zij overwinteren hier. Vanaf februari is de trek de andere kant op. 



    *1) 
 
In het Oosterdelgebied komen we naast de merel ook de zanglijster frequent tegen. Als je eraan twijfelt of je 
nu een zanglijster of een grote lijster ziet, kun je het beste naar de vlekken op de borst kijken. Die van de 
zanglijster zijn pijlvorming, die van de grote lijster rond. Een ander kenmerk waaraan je de aanwezigheid van 
een zanglijster kunt herkennen is een “smidse”. Een smidse is een plek waar je verschillende kapot geslagen 
huisjes van de gewone tuinslak bij elkaar ziet liggen. Vaak is dit een steen of tegel. Zanglijsters slaan de 
huisjes op zo’n steen kapot waardoor ze bij de slak kunnen komen om die op te eten. Naast slakken staan 
ook allerlei andere dieren zoals regenwormen, insecten, duizendpoten en pissebedden op het menu, en ook 
fruit en bessen maken deel uit van hun voedsel. 
Net als merels produceren zanglijsters drie legsels per jaar. Hun nest is goed verborgen in struiken en bo-
men. Het is gemaakt van takjes en vermolmd hout, bekleed met mos en/of gras en van binnen bepleisterd 
met modder. 
Zanglijsters beginnen al vroeg in januari uitbundig te zingen. Dit doen zij vanaf een hoog punt, bovenin een 
boom of vanuit een ander hoog uitkijkpunt. Hun geluid is vrij hard. Ook zij alarmeren soortgenoten en andere 
vogels met een hun kenmerkende alarmroep. 
 
Koperwiek 
Koperwieken zijn lijsters met een koperrode vlek onder de oksel, waardoor zij duidelijk te onderscheiden zijn 
van de zanglijster. Zij hebben een lange, crèmekleurige wenkbrauwstreep. 
 

    *1) 
 
Koperwieken komen vanaf september met miljoenen exemplaren naar Nederland, hetzij als tijdelijke gasten 
die verder doortrekken of als vogels die tot mei de winter in ons land doorbrengen. 
Tijdens de trek zie je grote groepen overvliegen. Ook hoor je ze, want ze houden met een hoog, scherp en 
langgerekt geluid onderling contact met elkaar. 
In Nederland en ook in dit gebied zijn ze vooral te zien in besdragende bomen en struiken, waaronder een-
stijlige meidoorn, lijsterbes en cotoneasters. Van de bessen van de Gelderse roos eten zij pas als het gevro-
ren heeft, want dan zijn zij zoet van smaak. Voor die tijd zijn zij nog bitter en dan waagt geen enkele vogel 
zich eraan. (Een uitzondering vormen pestvogels. Zij eten ook de bittere bessen. Pestvogels komen hier heel 
zelden naartoe. Daarom laat ik deze in dit artikel buiten beschouwing.) Daarnaast zoeken koperwieken hun 
voedsel in het gras van tuinen of weilanden, als er maar struiken of bomen in de directe nabijheid staan, 
want het zijn vrij schuwe vogels, die zodra zij maar iets zien of horen wat ze niet vertrouwen hiernaartoe 
vluchten. In de winter eten koperwieken hoofdzakelijk wormen, bessen en zaden, ’s zomers schakelen zij 
over op alleen insecten, slakken en wormen. Zij zijn vaak samen te zien met zanglijsters en kramsvogels. 
 

   
 



Kramsvogel 
Kramsvogels zijn vrij grote vogels, die wij in het Oosterdelgebied alleen in de winter aantreffen. In de Achter-
hoek, Twente en Limburg broeden zij ook in kleine aantallen. 
Kramsvogels zijn te herkennen aan de grijze kop, de lichtgrijze stuit en de witte onderkant van hun vleugels. 
De bovenkant van hun vleugels is bruin, de borst ietwat oranje geel met stevige stippen. Het geluid dat zij 
maken is een telkens herhaald “tsjak tsjak”. 
Kramsvogels zijn dol op (rottend) fruit en bessen. Deze staan in de herfst en ’s winters op het menu. In korte 
tijd kunnen bomen en struiken zoals vuurdoorns volledig leeggegeten worden door een groep kramsvogels. 
Ze trekken hierbij soms samen op met koperwieken en zanglijsters. Je ziet kramsvogels vaak in fruitboom-
gaarden, tuinen, maar ook in weilanden waar zij op zoek gaan naar insecten en wormen. Op de linker foto is 
duidelijk te zien dat de kramsvogel aandachtig speurt naar iets eetbaars in het gras. Ineens pakt hij dan een 
worm en daarna hipt hij door naar de volgende plek. 
 

  
 
De kramsvogels die in Nederland broeden trekken in de herfst weg naar België en Frankrijk.  
De vogels uit Noord- en Oost-Europa trekken daar in september weg en overwinteren in Nederland of trek-
ken verder zuidelijk, zeker wanneer er sneeuw vanuit het noorden komt. Breed uitwaaierende groepen “tjak-
kers” laten zich dan horen en zien in open terreinen. 
 
Spreeuw 
Hoewel de spreeuw een van de meest talrijke broedvogels is in Nederland zien wij spreeuwen vaak maar in 
twee periodes van het jaar in het Oosterdelgebied, namelijk in de zomer als de jongen op zoek gaan naar 
eten en in de herfst/winter. Misschien is er hier te weinig gelegenheid voor hen om een nest te bouwen. De 
soort gaat in Nederland wel achteruit qua aantal broedvogels. In de winter trekken grote groepen spreeuwen 
vanuit Noord- en Oost-Europa naar Nederland. Zij voegen zich dan bij de Nederlandse vogels. Vanuit Neder-
land vertrekt een aantal richting België, Noordwest-Frankrijk en Zuid-Engeland. 
Het verenkleed van spreeuwen is verschillend in zomer en winter en ook de snavel verandert van kleur. In 
de zomer zijn hun veren zwart met een paarse, blauwe en groene gloed. Hun snavel is zoals je op de linker 
foto kunt zien tijdens het broedseizoen geel. In de herfst verschijnt het “prachtkleed” waarbij de witte stippen 
verschijnen en de snavel grijszwart kleurt. De jongen zijn tot september egaal bruin en hebben eerst een 
gele snavel die later naar bruinzwart verandert. Ze zijn uitgerust met een scherpe, spitse snavel, die geschikt 
is voor het in de grond pikken naar insecten en insectenlarven. 
 

   
 
Spreeuwen leven in grote groepen, na het broedseizoen zelfs in zeer grote groepen. Ze zijn dan behoorlijk 
luidruchtig. Als zij rustig op een plek zitten, zingen zij met zeer gevarieerde en ook fluitende klanken. Zij zijn 
een meester in het imiteren van geluiden, niet alleen van vogelgeluiden, maar ook van straatverkeer e.d. 
Spreeuwen zijn alleseters en ook echte graslandvogels. Het maakt niet uit of dit vochtige of droge grasvel-
den zijn. 
 



  
 
In het gras gaan zij op zoek naar insecten en insectenlarven. Eigenaren van weilanden en golfbaanbeheer-
ders zijn blij met hen omdat ze de larven van langpootmuggen (emelten) eten en zo voorkomen dat de gras-
matten vernield worden. In de zomer en herfst eten zij graag fruit en bessen. 
 

    
 
Onze kersenboom wordt regelmatig bezocht door vooral grote groepen jonge spreeuwen. In de winter ko-
men spreeuwen regelmatig eten van vetbollen. 
Vooral tegen schemertijd vliegen spreeuwen in grote zwermen rond, waarna ze luid kwetterend neerstrijken 
in bomen waar zij de nacht doorbrengen. Maar ook overdag zie je ze in grote groepen foerageren en daarna 
in bomen uitrusten. Het samen vliegen in grote groepen biedt de vogels bescherming tegen roofvogels. Deze 
kunnen moeilijk uit zo’n grote zwerm één vogel te grazen nemen. 
 

  
 
Die rondzwermende spreeuwen zijn een spectaculair schouwspel. Je vraagt je af hoe het kan dat vogels die 
in zulke grote groepen samen vliegen niet tegen elkaar opbotsen. Men heeft ontdekt hoe dit kan. Elke vogel 
houdt zeven andere vogels in de gaten en volgt hun vliegrichting. De vogels om hen heen doen hetzelfde. 
 
 
 
Danny Disma-van Laar, december 2021 
 
 
 
Bron: www.vogelbescherming.nl  
 
 
 
*1) Foto’s gemaakt door Ria Sier 
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