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HELP DE ROEKEN TE BESCHERMEN
De roek in Maassluis
Als enkele tientallen jaren houden twee leden van onze vereniging de aantallen nesten van
de roekenkolonie in Maassluis-Oost in de gaten.
De kern van de kolonie was tot 2015 aan de Kortebuurt in de bomen langs de Laan naar de
Vliethof. Nadat de roeken in 2015 daar waren verdreven vanwege het kalendaberen van de
bomen (kalendaberen is grof snoeien zodat de roeken er geen nesten meer in kunnen
bouwen) is de kern van de kolonie verhuisd. Ze nestelen nu ongeveer 200 meter verder in
het parkje tegenover het zwembad van Maassluis.
Het aantal bomen is daar beperkt en de vogels kozen er voor om ook in nabij gelegen bomen
te nestelen. Er is sprake van een centrum van de kolonie met satelliet kolonies. Alles wel
binnen een straal van 500 meter t.o.v. het centrum. We tellen al deze nesten als één kolonie.
Omdat de eerste roeken elk jaar weer op een andere datum arriveren controleren de tellers
van Natuurlijk Waterweg Noord het koloniegebied regelmatig. Nadat de eerste nesten
worden gebouwd houden ze over de hele broedperiode, meestal tot medio juni, het aantal
nesten bij door wekelijks te tellen. Op die manier wordt een goed inzicht in het aantal nesten
en broedparen verkregen. De resultaten worden doorgegeven aan SOVON en deze plaatst
dit op de NDFF verspreidingsatlas.
Andere tellers doen dit ook en uit het overzicht dat hierdoor ontstaat blijkt dat de roeken het
moeilijk hebben en hun aantal sinds de eeuwwisseling met 40% is teruggegaan.
Als Natuurlijk Waterweg Noord hebben onze leden bomenkap in het centrum van de kolonie
in 2010 en later weer in 2015 weten te voorkomen. Nu is het plan van de gemeente om
midden in het koloniegebied een sporthal te bouwen, parkeerplaatsen aan te leggen en ook
een fietspad dwars door het gebied heen aan te leggen. In de naastgelegen satellietkolonie
aan de Kortebuurt wil het het Hoogheemraadschap van Delfland, ook nestbomen omzagen.
Zowel met de gemeente als het waterschap willen we graag in goed overleg een oplossing
zoeken maar als het niet anders kan dan is en gang naar de rechter ook mogelijk.
Ondanks de landelijke teruggang is onze Maassluisse kolonie vrij stabiel.
Tegen de plannen van het Hoogheemraadschap hebben we bezwaar aangetekend, de
eerste uitslag daarvan verwachten we begin juni van dit jaar. Tegen de plannen van de
gemeente Maassluis gaan we bezwaar aantekenen.
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De roek

De roek is een middelgrote kraaiachtige. Het zijn intelligente en sociale vogels die in kolonies
leven. Onderling onderhouden ze een uitgebreide communicatie over voedsel en sociale
aangelegenheden. Hun menu bestaat vooral uit ongewervelde bodemdieren, maar ook aas,
zaaigoed en eetbaar menselijk afval. Vooral het eten van zaaigoed komt roeken duur te
staan. In het kader van de wet Natuurbescherming kunnen provincies namelijk ontheffing
verlenen voor afschot. Dit gebeurt onder het mom van schadebestrijding. In de prakrijk
worden deze ontheffingen regelmatig verleend.
Hoewel roeken heel erg lijken op een zwarte kraai of raaf, zijn zij relatief eenvoudig te
herkennen. Allereerst heeft de roek een lichtgrijze snavelbasis. Die snavel is vaak veel
puntiger dan die van de zwarte kraai en hij heeft een behoorlijk steil voorhoofd en
verhoudingsgewijs een kleine kop. In vlucht is de waaiervormige staart een goed kenmerk.
Leefwijze
Roeken zijn echte koloniebroeders. De slordige nesten worden in de toppen van hoge bomen
gebouwd. Een roek kolonie kan soms wel uit 1000 nesten bestaan, hoewel de meeste
kolonies toch beduidend kleiner zijn. Een nest bevat vaak 4 eieren, soms 2-7, die 1618
dagen bebroed worden. De jongen zitten 30-36 dagen op het nest en kunnen na 42-45
dagen goed vliegen.
Leefgebied
Roekenkolonies bevinden zich vaak in vrijstaande, hoge groepen bomen (vaak populieren)
langs snelwegen, treinsporen of kanalen, ook wel in dorpen. In de buurt liggen graslanden
waar ze hun voedsel zoeken. In Nederland broeden zij ten oosten van de lijn Breda- GoudaArnhem-Harlingen. In de winter verspreidt hij zich onder meer via snelwegen westelijker.
Vogeltrek
De roek is voornamelijk een standvogel, maar vogels uit het noordoosten van Europa trekken
in de winter naar het zuiden. De Nederlandse vogels overwinteren geregeld ook in OostEngeland. Najaarstrek is in oktober-november. Voorjaarstrek vooral in februari-maart.
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Verspreiding en aantal
Door vervolging en onopzettelijke vergiftiging (landbouwbestrijdingsmiddelen) was de
Nederlandse stand rond 1970 op een dieptepunt beland. Gelukkig herstelde deze zich in de
periode daarna. Vanaf ongeveer 2000 nemen de aantallen licht af, deels als gevolg van
verstoring vanwege overlast en vermeende schade. Door verstoring neigen voorheen grote
kolonies ertoe zich over meerdere locaties te verspreiden. De instroom van Noord- en Oost
Europese overwinteraars is vanaf ongeveer 1995 aan afnemen. Waarschijnlijk overwinteren
deze vogels in toenemende mate in- of dichter bij het eigen broedgebied.
Aantallen in Nederland
Aantal broedparen
Geschat maximum aantal overwinteraars
Doortrekkers
Bron: SOVON Onderzoek Nederland

45.000 – 48.000 (in 2020)
150.000- 175.000 (in 2013-2015)
50.000-200.000 (in 2008-2021)

Bescherming
Roeken zijn beschermde dieren en als iemand iets wil met deze dieren, nesten of hun
kolonie dan moet er een onderzoek plaatsvinden en een ontheffing worden aangevraagd (bij
de Provincie) voor de Wet natuurbescherming.
Wat kan je doen
Roekenkolonies zijn door hun luidruchtigheid en uitwerpselen niet overal even populair, maar
de nesten genieten wel bescherming. Verplaatsing van de nesten is het werk van
professionals en is alleen toegestaan met een ontheffing van de gedeputeerde staten. Het
heeft verder geen zin om dode roeken op te hangen ter afschrikking. Daar zijn deze dieren
veel te slim voor. Het afschieten van roeken is in Nederland verboden tenzij ontheffing is
verleend in het kader van schadebestrijding.
De overlast van roeken voor bewoners bestaat heel vaak uit het poepen op auto’s, vooral op
de auto’s die dicht bij de nestbomen worden geparkeerd, het is daarom aan te bevelen om
een bufferzone van bijvoorbeeld 50 meter rond de nestbomen aan te houden. Dus parkeer je
auto niet onder nestbomen.
Teken de petitie
Aan de Kortebuurt in Maassluis wil het Hoogheemraadschap van Delfland maar liefst 66
bomen kappen. Dat willen we voorkomen.
De bomen herbergen de nestplaats van onze roekenkolonie. Die nestplaatsen zijn jaarrond
beschermd. De provincie heeft nu een beschikking afgegeven zodat de bescherming wordt
opgeheven en de bomen gekapt kunnen worden. Als natuurvereniging KNNV Waterweg
Noord hebben we bezwaar aangetekend. Steun ons, teken de petitie! Klik hier
De gemeente Maassluis wil 40 bomen kappen aan de Sportlaan om een sporthal te bouwen.
Hiervoor hebben ze geen ontheffing aangevraagd voor de Wet natuurbescherming.
Natuurlijk Waterweg Noord heeft een handhavingsverzoek bij de Zuid-Hollandse
Omgevingsdienst aangevraagd. Hiermee verzoekt Natuurlijk Waterweg Noord om de Wet
natuurbescherming te handhaven.
Wat is en doet de Natuurlijk Waterweg Noord (KNNV)?
Natuurlijk Waterweg staat voor samenleven met de natuur. Een vereniging waarvan de leden
actief bezig zijn met natuuronderzoek, natuureducatie en natuurbescherming in de
gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Dat gaat via werkgroepen, excursies,
inventarisaties, cursussen, lezingen, adviezen en vertegenwoordigingen. De afdeling behoort
bij het netwerk van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging waartoe circa
50 afdelingen in Nederland behoren.
Vanaf 1988 is de vereniging gevestigd in natuurcentrum De Boshoek, Bospad 3, 3121 CL
Schiedam. Per gemeente is er een contactpersoon.
Word lid van Natuurlijk Waterweg Noord, klik hier
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