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Publieksinformatie over de roek 

 

Roek ( Corvus frugilegus) 

 

 

 

Uiterlijk: 

Lengte:  44-46 cm 

Spanwijdte: 81-99 cm 

Gewicht:  460-520 gr 

Biotoop: 

Roeken leven voornamelijk in de zones van rivier- en beekdalen. Vooral op lage zandgronden in het midden en 

oosten van Nederland zijn ze te vinden. De roek foerageert graag op weidegronden, maar kan ook in grote 

aantallen op landbouwgronden foerageren. 

Leefwijze: 

De roek nestelt graag in bosjes met hoge bomen, steeds in kolonieverband, in de buurt van de beste 

voedselgebieden.  

Voortplanting: 

Aantal legsels: 1 per jaar 

Aantal eieren: 2-6 eieren 

Broedduur: 16-18 dagen 

Voedsel: 

Roeken eten bodem- en andere insecten, aas, dode vogels, soms jongen en eieren. Verder bestaat het menu uit 

diverse soorten landbouwgewassen zoals granen, aardappelen en andere wortelknollen, vruchten als noten, 

erwten en fruit, en plantendelen als bloemen en jong uitlopende knoppen. 

http://www.google.nl/imgres?q=roek&hl=nl&tbo=d&biw=1024&bih=512&tbm=isch&tbnid=uxFEJWhGz-FZkM:&imgrefurl=http://www.michielschaap.nl/foto_plogger.php?level=album&id=13&plog_page=11&docid=n0DKEG2bQd14FM&imgurl=http://www.michielschaap.nl/plogger/plog-content/thumbs/michiel-schaap/vogels/large/1251-roek.jpg&w=707&h=470&ei=m4kbUdyUCcel0QWYrIGYBg&zoom=1&iact=hc&vpx=702&vpy=130&dur=3235&hovh=183&hovw=275&tx=196&ty=115&sig=112883459347496616841&page=6&tbnh=138&tbnw=208&start=80&ndsp=16&ved=1t:429,r:95,s:0,i:373
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Voorkomen:  

Het werkgebied van de WBE “West-Twente” telt vele roekenkolonies met soms de bijkomende overlast voor 

omwonenden van kolonies.  De eerste kolonie vestigde zich in de jaren ’70 bij de jachthaven aan het 

Twentekanaal zijtak Almelo ter hoogte van de buitenhaven. Nadat de bomen daar in 1988 gekapt werden voor de 

aanleg van de 380 KV hoogspanningslijn, werden de vogels van deze kolonie verspreid over de regioen namen 

de locaties en de aantallen explosief toe. Onder de Jachtwet was een beperkt beheer van schadeveroorzakende 

roeken aan de landbouw door bejaging mogelijk. Verstoring of verjaging van kolonies was niet mogelijk. Ook 

onder de Flora- en Faunawet zijn nesten, c.q. kolonies strikt beschermd. Sinds eind jaren ’80 zijn de nesten van 

de kolonies binnen het werkgebied van WBE West-Twente jaarlijks in het voorjaar geteld. 

Overlast en schade: 

Roeken  broeden  in kolonies  en deze bestaan soms uit een tiental tot wel honderden nesten. Omdat roeken  

graag broeden in hoge oude bomen in de nabijheid van de bebouwing, ondervinden omwonenden vaak overlast 

van de vogels. Zo lang de vogels aanwezig zijn op de broedkolonie is er sprake van geluidsoverlast. Roeken 

kunnen samen veel geluid produceren en  vooral als er jongen zijn, is een kolonie ook ’s nachts niet echt stil. 

Slaapgebrek en zelfs psychische  klachten bij omwonenden van een roekenkolonie worden  hierdoor 

veroorzaakt. Ook wordt vaak de omgeving van kolonies vervuild door uitwerpselen. Niet alleen woningen, 
terrassen en auto’s kunnen vervuild worden maar ook voedsel kan vervuild worden. Het is niet onmogelijk dat 

hierdoor ziekten overgebracht worden. Tevens kan  bij slaapbossen, waarbij vaak een grotere broedlocatie wordt 

uitgekozen,  sprake zijn van deze overlast in de ochtend – en avonduren.  

 

In  landbouwgebieden kunnen foeragerende roeken schade veroorzaken door het oppikken van  kiemende 

granen, maïs, peulvruchten of aardappelen. Ook rijpend granen ,aardappelen of bloembollen die bloot gespoeld 

zijn door de regen worden aangepikt. Maiskuilen worden veelvuldig bezocht waarbij gaten gepikt worden in de 

afdekking. Hierdoor ontstaan rottingsplekken in het voer voor het vee. Gesealde grasbalen worden ook 

stelselmatig aangepikt, vaak uit nieuwsgierigheid. Echter komt hierdoor lucht in de verpakking en kan de inhoud 

gaan schimmelen en rotten. Ook worden broedende weidevogels gepredeerd. Vaak treedt de schade op door 

roeken samen met zwarte kraaien en kauwen. De roek eet echter ook zeer veel voor de landbouw schadelijke 
insecten zoals emelten en engerlingen en vervullen daardoor toch ook zeker een belangrijke rol in het 

ecosysteem! 

 

Onder voorwaarden kan vanuit het Faunafonds een schadevergoeding aan de grondgebruiker beschikbaar gesteld 

worden.  
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Bestrijding overlast en schade: De roek is een beschermde vogel en mag, wanneer zich kolonies gevormd 

hebben, niet zo maar verjaagd en zeker in kolonies niet zo maar bejaagd worden. Wanneer er sprake is van 

overlast en schade door kolonies in de bebouwde kom, is de gemeente het eerste aanspreekpunt. Broedende 

vogels en nesten mogen  niet zo maar verstoord worden. Bovendien is het verplaatsen van kolonies erg  moeilijk 
en moet men zich bewust zijn van de gevolgen bij een poging om een kolonie te verplaatsen naar een nieuwe 

locatie. Wanneer verjaging is toegestaan, zou hiermee al begonnen moeten worden ruim voor het broedseizoen. 

Het verjagen van een bestaande kolonie, c.q. het verplaatsen kan meerdere jaren in beslag nemen, de resultaten 

zijn zeer wisselend. Verjaging is mogelijk door middel van geluidseffecten, alarmschreeuwen of knalapparaten 

of visuele effecten zoals het nabootsen van een roofvogel. De regie bij deze acties dient in handen te zijn van de 

betrokken gemeente en de provincie. 

Bij landbouwschade binnen het werkgebied van de WBE kan opgetreden worden met het geweer. Op grond van 

de provinciale vrijstelling van de roek mag, wanneer een jager ook het beheer en de schadebestrijding uit mag 

voeren op gronden, de roek gedood worden met een geweer. Dit is echter wel aan strikte regels gebonden wat 

betreft locaties waar actie ondernomen mag worden.  

De Wildbeheereenheid “West-Twente” adviseert daarom iedereen die problemen ondervindt door de 

roekenkolonies in de bebouwde kommen contact op te nemen met de gemeente waarin men woonachtig is en dit 

vooral daar te melden. Vraag nadrukkelijk om uw melding vast te leggen en vraag om een 

actie/terugkoppeling!Neem ook contact op met een gemeenteraadslid of wethouder wanneer u niet verder 

geholpen (kunt) worden. 

Gemeente Almelo (www.almelo.nl), 

 tel. 0546-541111 (heeft geen publieksinformatie beschikbaar). 

Gemeente Hellendoorn (www.hellendoorn.nl),  

tel. 0548-630000 (heeft geen publieksinformatie beschikbaar).  

Gemeente Rijssen-Holten (www rijssen-holten),  

tel. 0548-854854 (heeft geen publieksinformatie beschikbaar).  

Gemeente Wierden (www.wierden),  

tel. 0546-580800 (heeft info op haar website staan).  

Voor schade aan landbouwgewassen 

Nadere informatie: 

www.faunabeheereenheid.nl/overijssel 

www.overijssel.nl 

www.faunafonds.nl 

secretariaat WBE “West-Twente” 

Postbus 377 

7460 AJ RIJSSEN  
E::wbewesttwente@telfort.nl 

I: www.wbewest-twente.nl 

 
RABObank 31.74.02.374 

Giro van de bank 892274 

KvK Veluwe en Twente 40076016 
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