
 

Natuur in de stad 
Natuur is overal, ook in de stad 
 

Er trekken steeds meer roofvogels naar de stad. In de stad is genoeg eten te vinden voor 
vogels. 

Natuur in de stad: reigers en meeuwen zijn gek op de stad, maar ook steeds meer planten 
voelen zich op hun gemak tussen de huizen. De witte klaver groeit in weilanden, maar hij 
staat nu ook in stadsplantsoenen. En de gele lis, die groeit niet alleen in de vrije natuur, 
maar ook in stadsvijvers. En wat dacht je van een mier? Dat is ook natuur. Of een berk, 
middenin een woonwijk. En kijk maar eens onder een tegel of een stuk hout: daar krioelt 
het van de bodemdiertjes, zoals pissebedden. 

Het gaat hier om een tuinvogel van tussen de 4 en 5 jaar. Vermoedelijk een koolmees.Een 
koolmees?Ja. Maar ik zie op dit moment nog geen aanwijzingen voor een misdrijf.Kun jij 
even komen?Dit is het slachtoffer.Een bijzonder veertje.Dat dacht ik ook al.Controleren op 
DNA.Dat is goed.Diergroep: roofvogel. Leefgebied: Europa. Komt voor in bos en stad, eten 
vogels en muizen, naam: sperwer.Een sperwer. Het kan niet anders, een sperwer! Een 
sperwer? Ja, die leeft toch niet in de stad man!  

Het is een roofvogel, die leven in de vrije natuur.Een veer van een sperwer, een roofvogel. 
Toch is dat niet zo raar hoor, die beesten komen steeds vaker naar de stad. En wie kijkt d’r 
nog op van duiven op zijn dak? Vooral in de winter is d’r in de stad meer eten dan in de vrije 
natuur. En we geven de dieren dan vaak wat extra’s: een vetbolletje, wat pinda’s, oud 
brood. En vergeet het afval niet dat we op straat gooien, daar komen veel vogels op af. 
Maar ook minder gewenste dieren: muizen bijvoorbeeld. Maar daar zijn roofvogels wel weer 
gek op. 


