
Elke straat krijgt de vogels die hij verdient 

Stel, je bent een roodborst. Je houdt van 

bomen en dicht struikgewas, maar bij 

gebrek aan bos wil je je intrek nemen in de 

stad. Je stelt een lijst op van voorwaarden 

waaraan je droomhuis moet voldoen. 

Er moet een geschikte plek zijn waar je het 

kunt bouwen. Er moet een buurtsuper zijn, 

want je hoopt binnenkort een aantal 

hongerige snaveltjes te voeden. En het 

moet een veilig nest zijn, waar je gezinnetje 

zich bij dreigend gevaar kan terugtrekken. Verschilt misschien niet eens zoveel van wat 

mensen in zo’n geval willen. Behalve dan dat de buurtsuper voor een roodborst bestaat uit 

flink wat dicht struikgewas, waar de ouders genoeg insecten kunnen vinden voor het hele 

gezin. Daarin kunnen ze bovendien een voor alle vijandige ogen onzichtbaar nestje bouwen. 

En in vluchten als de kat van de buren hen in de smiezen krijgt, of die brutale ekster.  

Stel, je bent een huismus. Zodra de eerste mensen op deze planeet aan akkerbouw gingen 

doen, zijn je voorvaderen hen gevolgd. En nu kun je niet meer zonder ze! Voor jou geen bos, 

nee hoor, liever ben je onder de pannen en zit je daar te tjilpen, vlak voor je veilige nestje. 

Mits het dak dit toestaat dan, want de dakpannen van tegenwoordig hebben niet meer de 

kwaliteit van vroeger. Ook de door jou zo gewaardeerde rommelige hoekjes in de tuinen zijn 

opgeruimd. En de dichte struiken waarin je graag met je buren kwebbelt en kibbelt zijn er 

niet altijd meer. Toch heb je die struiken nodig om je babyhapjes uit te halen en het hele jaar 

door in te schuilen. Je gaat dus op zoek naar een straat waar nog wél aan je eisen wordt 

voldaan. Én je bent slim, dus de tuin waar die brutale zwarte kat steeds op de schutting 

springt waar jij net zit te tjilpen gaat hem niet worden.  

Stel, je bent een koolmees. Van nature broed je in holtes van oudere bomen. En als die er 

niet zijn, wil je ook best in een nestkast. Maar wat doe je dan met het eten? In de winter zijn 

er pinda’s en vetbollen. Maar in het voorjaar? Je jongen hebben dierlijk voedsel nodig. 

Rupsen en luisjes haal je dan uit de grootst mogelijke bomen en struiken, zo dicht mogelijk in 

de buurt, want je kunt niet teveel tijd en energie verspillen aan heen en weer vliegen. Maar 

als die bomen er nu niet of te weinig zijn? Een paar tuinen verderop wonen ook koolmezen, 

en die vissen in dezelfde vijver als jij… 

Maar, je bent een mens. Je houdt van vogels. Er tikt een dakloze roodborst op je raam. Wat 

doe je dan…? Dat is de hamvraag! 

Onderschrift foto: Je kunt als huismus natuurlijk ook naast een gezellig terras gaan wonen…  
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