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Broedresultaten van de Roek in limburg in
het nieuwe millennium
Jacques Ul1llllels

Roek, Bom, J5 mei 20 10 (K . Lellllllel1~')

In een aantal eerder gepubliceerde artikelen is een
beeld geschetst van de aantalsontwikkelingen van
het roekenbestand in limburg (Ummels, 1995;
2000). Hierin werd duidelijk dat er een langzaam

herstel plaatsvond, doch dat dit niet zonder prob lemen is verlopen. Het onderhavige artikel geeft

een overzicht van de ontwikkelingen van het
broed bestand van de Roek Corvus frugilegus sinds
2001 en gebeurtenissen die invloed hebben gehad
op de aantalsontwikkeling. Verder zal aandacht
worden besteed aan de nestboomkeuze, die de
laatste jaren een verandering heeft ondergaan
te n opzichte van de periode vóór 2001.

Populatieontwikkeling sinds 2001
In 2001 werden in Limburg 3.830 broedparen
vastgesteld, verdeeld o ver 55 kolonies. Si nds di e
lijd is dit aantal geleidelijk gegroeid tot 4. 135 paren

in 2010; een toename van ongeveer 8%. Ook is
hel aantal kolonies in hel nieuwe millennium met
eenderde gestegen. Wel zij n er jaren geweest dat er
enige teruggang was, maar op dit moment nadert de
broedpopulatie het ni veau van de jaren veertig van de
vorige eeuw. In die jaren was hel aantal broedparen
vrij stabi el en lag tussen de 4.000 en 6.000. Vanaf
1979 tot 2007 was de verspreiding van de kolonies
vrij onveranderlijk. Alle vestigingen bevonden zich
in het zuidelijke gedeelte van de provincie. Sinds
2007 broedt de soort weer in de kop van Limburg. In
Gennep is sindsdien een kleine kolonie gevestigd in
de popul ieren langs de Niers. Zeer waarschij nlijk zijn
dit vogels afkomstig van de Noord-Brabantse kolonie
in Boxmeer (mededeling Fred Hustings, SOVON).
Hel moment waarop all e ko loni es worden geteld
is tot 200 I steeds bepaald op basis van een vijftal
indicatiekolonies. Deze werden tijdens de nestperi ode wekelij ks bezocht. Ind ie n er bij deze kolon ies
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geen ui tbre id ing meer was . werden alle bekende
kolo nies bezocht en de neste n gete ld. Vanaf 200 I
is de werkw ij ze met de indicat iekolo nies gestopt
omdat d uide lijk werd dat de teldatum steeds ron d
22 april lag. Si ndsd ie n worde n all e broedl ocatie.s
ge te ld op ee n geschik te dag d ie zo di cht" moge lij k
bij 22 april li gt. De laatste tien jaren is dit ongeveer een week eerder ge weest in verband met he t
vervroegd uitlopen van de bo men. Als het wee r
gunstig is , on twikke len de ncstbomen zich zo sne l
dat hel niet meer mogelij k iso m alle nesten te tellen .
Met nam e po pul ieren, de voornaamste nestboo lll
van de Roek in Li mburg, kunnen in een wee k tijd
vo ll ed ig in het blad ko men en de nesten aa n het
zic ht onttrekken.
Tot 200 1 was de toename van kolonies in Li mburg
bijna gelijk aan de landelijke groei. Sindsdien is tot
2008 de Limbu rgse stand nagenoeg gelijk gebleven.
terwij l er over geheel Nederl and sprake is van ee n
afname: van ca. 64 .200 geschalte broedparen in 200 I
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hoek sprake van een toename, in de rest van het land
liep de stand van de Roek als broedvogel terug.

Invloeden op de populatieontwikkeling vanaf 2001
Jacht
Vanaf 2002 is de nieuwe Flora- en Faunawet van
kracht. De Roek genieteen besc hermde status krac htens deze wet en Gedeputeerde Staten (GS) kan,
indien er sprake is van aantoonbare sc hade , ontheffing verlenen terbestrijding van de Roek.ln 2002 is
er doorde Wild Be heer Eenheid (WBE) Voerendaa l
e.O.en de LLTB Gronsve ld een dergelijke ontheffing
aangevraagd. DoorVogelwachr Limburg is destijds
protes t aangetekend en een met cijfers o nde rbo uwd
rapport gestuurd naarGS met het ve rzoek om in het
voordee l van de Roek te besluiten. hetgeen wc rd
ingewilligd. Op dit momcnt zij n er drie Faunabeheeree nh eden (FBE) in de provin cie: FBE Noo rd-.
Midden- en Zu id -Limburg. Deze stellen elke vijf
jaar een wi ld beheersplan op dat onderbouwd moet
zijn met te r zake doende gegeve ns. Deze plannen
worden aan GS voorgelegd di e na beoordeling al dan
niet ontheffi ng ver leent .ln de periode 2005-20 I0 is
o p basis van deze plan nen ee njaarlijkse ontheffi ng
ve rleend voo r afschot van e lk 50 Roeken voor de
FBE's Noo rd - en Midden -Limburg en 150 Roeken
voor FBE Zu id-Limburg. Ee n adequate contro le op
dit afschot is echter zeer moe ilijk.

Kappen van nestbomen
Helaas worden cr rege lmati g bo men gekapt in de
periode dat Roeken hun nest bouwen of wann eer ze
op eieren zitte n. Zo zijn in 2004 in de maand maart
nagenoeg alle nestbomen ge kapt van de koloni e
Sweyer nabij het klooster in Simpelveld (zie foto ). In
maart zijn er al in veel nesten e ieren en bij ve rsto ring
opdi t tijdstip onderneemt een roekenpaar ze lden een
nieuwe poging om alsnogeeJl nie uw nest te bouwen
e n een legse l groot te brenge n. In Simpelve ld waar
jaarlijks vier broed locat ies worden bezet, li ep het
aantal broedparen terug van 412 in 2003 naa r 362
in 2004. Alleen voge ls die nog ni et aan nestbo uw
waren begonnen of waar heLnest pas in een ee rste
stadium was, zijn uitgeweken naar een andere kolonie in de omgeving. Ook is in maart 2004 in de
gemeente Born een groot dee l van de nestbome n
gekapt van de kolonie langs het Julianakanaal in
Graetheide. Deze activiteiten zijn gestopt nadat de
Roekenwerkgroep aangifte had gedaan bij de politie.

K(IPPCII

/4

de ne.Ifbo/1/CII i/l Simpcll1eld ill de broedperiode,
2004 (1. Ummcls)

1'(/1)

mal/rf

Helaas was het kwaad Loe n al gesc hi ed: s indsdien
is er o p deze locatie ni et meer gebroed.
Buiten de boomkap kunn en voorjaarssto rmen flinke
schade aanri chten aan zowe l bomen als nesten. Tijdens een voorjaarsstorm e ind maart van 20 I0 zijn er
mee r dan 100 nesten vernield van de kol onie langs
de Klinkert straat in Hoensbroek.

Verstoren van kolonies tijdens het broedseizoen
Vrij wel jaarl ijks wordt er geklaagd over ove rl ast. Het
be tre ft dan bijna altijd ko lonies di e zich in de directe
omgev ing van bebouwing bevinden. In Heerlen zijn
de nes tbomen van de kolonie di e langs de Koumen weg was gevestigd nage noeg allemaal ge kapt. De
ge meente Heerlen wilde dit geb ied inri chten als
'ec hte natuur '. Het kappen is doorgegaan ondanks
het feit dat de Roekenwerkgroep van Vogelwacht
Limburg, het IKL en mensen van politieke partijen
in Heerl en hi ertegen fe l hebben geprotes tee rd. Het
kappen gebeurde weliswaar buite n het broedseizoen,
maar we l met nadeli ge gevolgen. Bij de protesten
is aan gegeven dat de voge ls zeer waarschijnlijk
zouden gaan verhuizen naar een 150 meter verder ge lege n populierenopstand, direct achler de
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hui zen langs de Heerlerweg in Hoensbroek. Exact
dit gebeurde met als gevol g dat daar vee l ove rl ast
ontstond. Omwonenden gingen op eigen initi atief
poginge n ondernemen om de vogels te verjagen.
Dit varieerde van ketelmuzi ek tol schieten met een
windbuks. Zo zijn er ook enke le pog ingen o nderno men om de ko lonie bij het zieke nhui s in Heerlen
te verjagen. Eve neens langs de Meester Beukenweg
in Mechelen is veel moe ite gedaan om broede nde
Roeken te verjagen. Deze vogels broedden eerst in
popul ieren langs de Geul. Nadat deze gekapt waren,
is de koloni e naarde Meester Beukenweg verhui sd.
De bewoners hebbe n aan de gemeente verzocht Om
een plan van aanpak te maken. De uitvoering van ee n
dergelijk verhu isplan voor de ko lon ie was volgens
de gemee nte te duur.

Vergiftiging bij de broedplaatsen
In het verleden zijn eropcliverse plaatsen in de directe
omgev in g van kolon ies grote aantallen dcxie Roeken
gevonden (S usteren, Gu lpen. Wittem en Mechelen).
Het betrof steeds vogels die waren omgekomen door
het eten van graan dat in parathion was gedrenkt.
In de tweede helft van maart 2004 zijn er in de
kolon ie langs de Vullingsweg in Heerle n 24 dode
vogels verzame ld met verkrampte poten. Dit du idt
in het algemeen op dood door vergiftigi ng. Vierd ode
dieren zij n via deA lgeme ne Inspectie Dienst opgestuurd naar het Ce ntraal Inst ituut voor Diell:.iekle
Co ntrol e in Lelystad. Hier werd vastgesteld dal ook
deze diere n wa ren omge ko men door parath ion vergifti ging via tarweko rrels.

Ziekten
Ziekten onder Roeken zijn in Limburg nog ze lden
vastgesteld. Begin maatt 2008 werden bij de ko loni e
van Vliek in Ulestraten en in de nabijheid va n dc
ko lonie langs de A2 bij de luchthave n Maastric htAac hen Airport vele dcxie die ren aangetroffen. Deze
lagen zowel onder de ko lonie als in de gras landen
in de omgeving waar de vogels hun voedsel zoc hte n. Naar schatt ing betrof het ru im 200 Roeke n.
Bij geen enkele van deze d ieren waren de poten
ve rkrampt. Hieruit was afte le iden dat het mogelijk
geen verg ifti ging betrof. Vier dode dieren zijn met
tusse npozen van enkele dagen opgestuurd naar het
Cen traal Vete rina ir Institu ut in Wagen ingen. Hier
werd gee n verg if vastgesteld. Als concl usie werd
gegeven: "De doodsoorzaak is trauma. De letsels
zijn moge lijk ontstaan doordat de vogels uit de
boom zijn geva llen al s gevolg van verL;wakk ing
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Een )'{l/I de lIestbome/J \'{I/J de kolonie bij het tallks(a(iollllan
de gre/lJOl'ergallg BodlOlr:, 16 april 2010 (1. Umme/s)

duur een ziekre. In hel kader van hel opsporen
van wetsovertredingen bestaat gee n aa nl eiding tot
vervo lgonderzoek." Van de gevree sde voge lgr iep
H5N I di e vee l voge lslachtoffers maakte was bij de
Roeken ge lukki g geen sprake.

Nestboomkeuze
In 1992 is ee n inventarisatie gemaakt va n de bomen
die de Roek k.iest om er zij n nest in te bouwe n. De
Canadese populi er, Eik en Beuk vomlden toen voor
meer dan 90% de nestbomen. Oe laatste jarcn worden
in vee l nieuw gevonden brocd plaatsen gebruik wordt
ge maakt va n andere boomsoo tten. Hi erbij speelt
het o ppo rtun isme van de Roek een belangrijke rol.
Plaatsen waar etensreste n achterbl ij vcn (bijvoorbeeld tankstations) zij n favor iete locaties. Ze ker als
er in de directe omgeving ook grasland te vi nd en is.
Zo zij n er twee grote kolo ni es gevesti gd op of bij
parkeerplaatsen van benzinetankstat ions langs deA2
(Ca mpina) en voor de grensovergang in Bocholtz.
ln een Wi lg die hier als nestboom wordt gebru ikt
zaten in 20 10 meer dan 20 nesten (zie foto).
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- Aanwezigheid van gesch ikte bomen qua hoogte en
ligging waarin een nest kan worden gebouwd.
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Figuur 3. Hef aanral.'leSfhomen per boomsoort in 65 bmedkolonies ill 2009.
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Totaaloverzicht sinds 1979
Sinds J 979 worden systematische te ll ingen van het
aantal broedparen van de Roek gedaan . Hierbij wordt
er van uitgegaan dat elk bezet nest een broedpaar
vertegenwoordigt. Jon ge Roeken maken echter
soms speelnesten.ln werkelijkheid kan hel zij n dat
het aantal broedparen iets lager ligt. Hiertegenover
staat dat er in bepaald e jaren kleine kolonies over
het hoofd zij n gezien. De aantallen in figuur 4 zijn
de getelde neste n die hier gelijk wo rden geste ld met
het aantal broedparen.
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De bereikbaarheid van gesc hikt voedsel lijkt veel
be langrijker dan de keuze van soort of ligging van
de nestboom . Ook blij kt dat de hoogte van de boom
een minder be langrij ke rol speelt . Zo zaten in de
jaren tacht ig van de vorige eeuw de nesten in Essen
op het terrein van Fiat in Holtum op ee n hoogte van
dric tot vicr meter, terwijl een gemiddelde hoogte
van lOmeter meer gebru ikelijk was in d ie tijd (e igen
waarneming).
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Figuur 4 . Toraal overzicht aal/W! getelde broedparen in
Limburg i/I de periode 1979-2010.

In 2009 is opnieuw gekeken naar de nestboomkeu ze
van de Limburgse Roeken. In 65 ko lonies is geïnventariseerd in welke bomen nesten waren gebouwd
(fig uur 3) . Met name de Es wordt steeds mcer een
gewilde nestboom.
Indien de broedlocaties in Limburg worden bekeken
op gesch iktheid lijken Roeken bij de keuze met twee
belangrijke din gen rekening te houden:
- Aanwezigheid van genoeg voedse l in de periode
dat de jongen in het nest worden gevoerd. In de
eerste weke n nadatde vogels uil hetei zijn gekomen
worden deze gevoerd met voornamelijk dierlijk
materiaal (emelten , engerlin gen, ritnaa lden enz.).
Dit wordt met name gevonden in de bovenste laag
van grasland , dat bij voorkeur in de o mgeving van
de nestbomen moet liggen. Ook plaatse n waar veel
etensresten worden achtergelaten zoals benz inestat ions en vu ilnisbelten zijn voorkeurplaatsen voor
het vestigen van een kolonie .

Elk jaar telt een klei ne groep mensen in hun omgev ing het aan tal roekennesten . Ik dank hiervoor
Rob van der Laak,Annemie Speckens,John Halmen,
Ger Jaeobs en Nieo Schaafstra. Bij zond er erkentelijk ben ik Jos Nijssen die elk jaar in de broedtijd
trouw een gedeelte van Limburg doorkruistop zoek
naar nieuwe vestigingen en die samen met mij all e
kolon ies inventariseel1 bij de eindtelling . SOVON
dank ik voor het maken van het kaartje en de figuren en voor de aanvulling van de gegevens van de
kolon ie in Gennep.
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