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In de gemeente Westerkwartier is al enige tijd sprake van overlast op meerdere locaties door roekenkolonies. 

In 2019 heeft het college van Westerkwartier op vragen vanuit de gemeenteraad besloten geen roekenbeheer 

uit te gaan voeren. De reden hiervoor was dat roekenbeheer veel geld en tijd kost, zonder de garantie dat de 

overlast verholpen wordt. Omdat de klachten van overlast de laatste jaren aanhouden is begin 2021 besloten 

om doormiddel van deze verkenning de mogelijkheden van roekenbeheer, en de verbonden kosten hiervan, in 

kaart te brengen. Zodat een goed onderbouwde heroverweging van het eerdere besluit kan plaatsvinden. 
 

De meldingen van overlast komen met namen uit de woonkernen Leek, Tolbert en Grijpskerk. De overlast die 

de roeken nabij woningen veroorzaken is aanzienlijk. Het woongenot van de bewoners lijdt hieronder. De 

roeken zijn luidruchtig, hinderen (nacht)rust van omwonenden en veroorzaken stankoverlast en rommel door 

uitwerpselen. 
 

Wanneer beschermde soorten overlast veroorzaken in hun directe leefomgeving en de volksgezondheid 

aantasten, kan Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen een ontheffing verlenen voor het plaatselijk 

bestrijden van de overlast veroorzakende soorten. Van deze mogelijkheid kan gebruik worden gemaakt als er 

overwogen wordt om de overlast van de roeken te bestrijden. 
 

‘Overlast’ is een subjectief begrip. Wat voor de één als weinig overlast wordt ervaren, kan dat voor een ander 

juist een ondraaglijke last zijn, of misschien juist verwaarloosbaar. De overlast is dermate groot dat de 

gemeente samen met de inwoners wil verkennen of het haalbaar en betaalbaar is om maatregelen te nemen 

om de overlast te verminderen. Hierbij is ondersteuning gevraagd door een gespecialiseerd bureau. 
 

Dit rapport betreft uitsluitend een verkenning naar de overlastlocaties en naar potentieel geschikte 

beheerlocaties voor de roeken in Westerkwartier. De verkenning gaat in op de mogelijkheden qua 

roekenbeheer, de slagingskans van het verjagen en de kosten die hieraan gebonden zijn. Aanvullend moet nog 

onder omwonenden de bereidbaarheid worden geïnventariseerd om mee te helpen. Op basis hiervan kan 

Westerkwartier overwegingen maken om roekenbeheer toe te passen in de gemeente. 
 

Op voorhand heeft een startoverleg plaatsgevonden met de gemeente Westerkwartier. In dit overleg is naar 

voren gekomen dat Westerkwartier meer gehoor wil geven aan de bewoners die overlast ervaren door de 

roeken. Doormiddel van een verkenning wil de gemeente meer inzicht krijgen. Hierin wordt de huidige situatie 

uitgelicht en overwegingen aangedragen waarmee de gemeente een besluit kan nemen over de 

mogelijkheden voor het eventueel roekenbeheer. 
 

Dit document zal als leidraad dienen voor de informatieavonden die gehouden worden om de omwonenden 

van de grootste overlastlocaties te informeren over de complexiteit van het probleem, en de kosten en kansen 

van verschillende scenario’s in beeld te brengen. 
 

In hoofdstuk 2 wordt ‘de roek’ als soort besproken. In hoofdstuk 3 staat de situatie van gemeente 

Westerkwartier; de nul-situatie voor deze verkenning. Hier worden zowel de overlastlocaties als de potentiële 

beheerlocaties besproken. Als laatste volgt hoofdstuk 4; mogelijkheden voor de uitvoering van de 

overlastbestrijding. 

1.  INLEIDING 

1.1. AANLEIDING 

1.2. VERKENNING ROEKENBEHEER 

1.3. LEESWIJZER 
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De roek (Corvus frugilegus) is de enige kraaiachtige die in kolonies broedt. Een volwassen vogel heeft een 

ongevederde lichte plek rond de snavelbasis. De roek is ongeveer 46 centimeter lang en verschilt van de kraai 

door een verenkleed met een paarse glans, een rafelig voorkomen (vooral de ‘broek’ van lange dijveren) en 

een meer puntige kop. Beide geslachten zijn gelijk gevederd en even groot. De roek heeft geen zang maar kan 

wel luidruchtig zijn en heeft een groot aantal geluiden tot zijn beschikking. Zijn roep is krassend, heser en 

langer dan van de zwarte kraai. 
 

Roekenkolonies bevinden zich vaak in vrijstaande, hoge boomgroepen langs snelwegen, spoorwegen, rivieren 

of kanalen; maar ook in dorpen en steden. Ze foerageren op nabijgelegen gras- en akkerland. Roeken zijn 

kolonievogels die onderling uitgebreid communiceren over voedsel en sociale aangelegenheden. Roeken eten 

vooral ongewervelde bodemdieren (zoals emelten), maar ook aas, zaaigoed en eetbaar restafval. Kenmerkend 

gedrag van de roek is het in grote groepen foerageren op grasland. Hij foerageert met een aparte, stijve loop, 

waarbij af en toe de snavel in de grond wordt gestoken. Uit onderzoek is gebleken dat 75 tot 90 % van de 

foerageerlocaties tijdens het broedseizoen binnen een straal van 1.500m van de nestlocatie is. Hierbinnen 

wordt het meest gefoerageerd in en straal van 500 tot 1000m. De roek foerageert dus meestal niet direct 

naast zijn nestlocatie. De roek is voornamelijk een standvogel, uitzondering zijn de vogels uit het noordoosten 

van Europa welke in de winter naar het zuiden trekken. De Nederlandse vogels overwinteren geregeld ook in 

Oost-Engeland. De najaarstrek is in oktober-november, de voorjaarstrek vooral in februari-maart. 

Het oorspronkelijke leefgebied van de roek is open akker- en weidegebied, afgewisseld met bomen, bosjes, 

bomenrijen en heggen. De vogel gedijt goed op cultuurlandschap, vanwege het voedselaanbod op 

landbouwgrond en het open landschap om te broeden, mits hij met rust gelaten wordt. Vooral de 

aanwezigheid van akkers is gunstig. Ook in sommige dorpen en steden zijn grote populaties aanwezig. 

Dergelijke verstedelijkte populaties passen hun gedrag aan en foerageren veel op straat, waarbij ze minder 

schuw worden. Mensen kunnen dan veel last hebben van een luidruchtige roekenkolonie in de buurt, met 

geluidsoverlast en overlast van uitwerpselen en takafval op wegen en auto's. 

De vogels worden ongeveer een uur voor zonsopgang (zomers vanaf zo’n 04:00 uur) actief om zich daarna te 

verplaatsen naar het foerageergebied. Laat in de avond keren ze weer terug om te overnachten. Het zijn 

flexibele eters, ze hebben de voorkeur voor dierlijk voedsel zoals regenwormen, slakken, insecten of af en toe 

een muis. Zo’n 60% van het menu bestaat uit plantaardig voedsel. Dit zijn vooral zaden en in mindere mate 

noten, eikels en vruchten als kers en pruim. Roeken leven het gehele jaar in groepen, broeden in (zeer) grote 

kolonies en slapen gezamenlijk in slaapbomen. 
 

Roeken zijn geslachtsrijp vanaf het einde van hun tweede jaar, ze zijn monogaam en vormen een paar voor het 

leven. Roeken zijn echte koloniebroeders. De nestbouw begint vroeg in maart, meestal in de kruinen van hoge 

loofbomen. Hierbij liggen de nesten dicht op elkaar, maar meestal niet dichter dan een meter. Een 

roekenkolonie kan soms wel uit 1.000 nesten bestaan, dit is afhankelijk van de capaciteit van de locatie en het 

aanbod hoge bomen. De meeste broedlocaties hebben deze omvang niet en de kolonies zijn daarom vaak 

aanmerkelijk kleiner, gemiddeld tussen de 40 en de 80 nesten per kolonie. 

De keuze voor de boomsoort voor nesten verschilt per gebied en varieert van populier in het rivierengebied tot 

eik op de hogere gronden. De hoogte van de boom en de aanwezigheid van gevorkte takken is hierbij 

belangrijk. De roek heeft een voorkeur voor de boomsoort waarin hijzelf is geboren. Echter is de keuze voor 

een andere boomsoort nooit uit te sluiten. 

2.  DE ROEK 

2.1. LEEFGEBIED 

2.2. BROEDEN 
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Het nest wordt door beide partners gemaakt en is stevig in elkaar gezet met dunne buigzame twijgen en 

wordt van binnen met verschillende materialen bekleed. Vaak wordt materiaal van buurnesten of uit naburige 

kolonies geroofd. Het legsel bevat meestal 3 tot 6 onduidelijk gevlekte eieren en wordt door het vrouwtje in 

ongeveer 18 dagen uitgebroed. Zij wordt gedurende deze tijd door het mannetje gevoerd. De jongen worden 

de eerste tien dagen gevoerd door het mannetje, daarna door beide ouders, en verlaten na ongeveer 35 dagen 

het nest. Na het uitvliegen worden de jongen nog een poosje door de ouders verzorgd waarna ze zich 

aansluiten bij een troep leeftijdgenoten en in de nabije omgeving op verkenning gaan. Binnen deze 

jeugdgroepen vindt na een jaar de paarvorming plaats. Meestal wordt er per jaar één legsel uitgebroed, tenzij 

er een vroeg broedselverlies optreedt. Roeken zijn erg trouw aan hun broedplaats. 
 

 

Figuur 1: De roek in vlucht Figuur 2: De roek 

 

Jarenlang werd de roek in Nederland vervolgd, waardoor de landelijke broedpopulatie sterk afnam met een 

dieptepunt rond 1970. Wettelijke bescherming van de roek en een afname van het gebruik van 

landbouwbestrijdingsmiddelen zorgde eind jaren zeventig voor een spectaculair herstel in veel voormalige 

broedgebieden. Met de toename van de broedpopulaties nam ook het aantal klachten toe van omwonenden 

en boeren. Rond 2000 lijkt de roekenpopulatie in Nederland zijn maximale omvang te hebben bereikt, vanaf 

de eeuwwisseling neemt het aantal broedparen landelijk gezien langzaam af. In 2018 ligt het aantal 

broedparen in Nederland tussen de 48.000 en 50.000 (ten opzichte van 52.000 in 2015), zie figuur 3 en 4 

hieronder. 

 

 
Figuur 3: roeken in Nederland 2018 (SOVON, 2021) Figuur 4: roeken in Nederland van 1990-2019 (SOVON, 2021) 

2.3. DE ROEK IN NEDERLAND 
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In tegenstelling tot de landelijke populatie neemt het aantal roeken in de provincie Groningen toe (SOVON, 

2021).Roeken zitten al langere tijd in de gemeente Westerkwartier. Begin jaren 90 stond de teller in het 

zuidelijke gedeelte van de gemeente op ruim 700 broedparen. De grote broedkolonies zaten in de bossen van 

landgoederen zoals die van Niebert, Coendersoord en Nienoord. In 2021 zijn in het zuidelijke deel van 

Westerkwartier de broedparen gehalveerd. Van ruim 700 broedparen in 1987 naar ca 400 broedparen in 2021 

(Oosterhuis, 2020). De kolonies die voorheen op de landgoederen broedden zijn grotendeels vertrokken en 

zijn zich meer in de dorpskernen gaan vestigen. 
 

In de regio Leek/Tolbert heeft zich een grote broedkolonie gevestigd van ca 300 nesten, verspreid over de 2 

dorpen. Deze kolonie is vermoedelijk afkomstig uit het naastgelegen landgoed Nienoord waar nu nog een 

klein aantal broedende roeken over zit. Ook in het meer noordelijke gelegen dorp Grijpskerk is de overlast 

groot. Hier zit een broedkolonie met naar schatting 130 nesten. Verspreid over een aantal locaties in het dorp. 
 

Door beperkt geschikte nestlocaties is het beheren van roeken in Westerkwartier een uitdaging, gebied om te 

foerageren is daarentegen voldoende aanwezig. Op bladzijden 10 en 11 staan kaarten met de broedlocaties en 

overlastlocaties uit tabel 1. 
 

Tabel 1: Nesten aantallen overlastlocaties Westerkwartier (Westerkwartier, 2021) 

 

Locatie Nesten 
2020 

Nesten 
2021 

Meldingen 
2021 

Leek 260 296 71 

Tolbert 62 97 64 

Grijpskerk 102 131 34 

Niezijl 95 36 6 

Marum 6 12 5 

Ezinge 4 12 3 

Den Horn - 10 2 

Aduard 31 44 1 

Feerwerd 73 145 1 

Grootegast - - 1 

Noordhorn 71 84 1 

Oldehove 26 35 1 

Zuidhorn 4 4 1 

3.  POPULATIE GEMEENTE WESTERKWARTIER 



Figuur 5: Broedlocaties Roeken in de gemeente Westerkwartier  
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Figuur 6: Roeken overlastlocaties in de gemeente Westerkwartier  
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Aantal klachten 
 34 tot 71 
 3 tot 6 
 1 tot 2 

 

Broedlocaties 
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Het begrip metakolonie wordt beschreven als een hoofdkolonie met meerdere ruimtelijk gescheiden 

deelkolonies (of satellietkolonies) (BIJ12, 2017). Deze afzonderlijke kolonies zijn van elkaar gescheiden door 

ruimte, maar zijn met elkaar verbonden door verspreidde individuen. Binnen zo’n metakolonie wordt vaak een 

moederkolonie verondersteld. De moederkolonie is de grootste en meest levensvatbare kolonie van de 

metakolonie en ligt meestal centraal. Als de moederkolonie haar volledige capaciteit heeft bereikt, worden de 

jongen geacht nieuwe gebieden te koloniseren. Bij roeken vindt de vestiging van deelkolonies meestal plaats 

binnen een straal van 3 tot 4 km van de moederkolonie. Deze afstand kan bij verstoring of verdwijning van de 

oorspronkelijke kolonie variëren van 1 tot 5 km; afhankelijk van de geschiktheid van het leefgebied. De mate 

van beschikbaarheid van hoge (nest)bomen, geschikte nesttakken en voldoende areaal aan geschikt 

graslanden binnen een straal van 1.500m, zijn bepalend voor de maximale omvang van een roekenkolonie. 
 

Tabel 2: Moederkolonies per regio’s. 

 

Regio Locatie Geschatte broedparen 

Grijpskerk De Roder/Sportlaan 95 

Feerwerd Aduarderdiep 145 

Leek/Tolbert Auwemalaan/Pastorije 165 

In termen van metakolonies bestaat de gehele roekenpopulatie van Westerkwartier uit meerdere 

metakolonies, met een totaalaantal van ruim 950 broedparen. De grootste kolonies van deze metakolonies 

(moederkolonies) hebben zich in Grijpskerk, Feerwerd en Leek/Tolbert gevestigd. Met hieromheen meerdere 

kleinere deelkolonies. In de regio’s Grijpskerk en Leek/Tolbert hebben veel van deze kolonies zich gevestigd in 

de buurt van gevels van slaapvertrekken. Door het hoge aantal broedparen ontwikkelt zich hier een 

onwenselijke situatie voor omwonenden. 
 

Meestal vormt een minimale boomhoogte van zo’n 7m en de aanwezigheid van gevorkte takken een harde eis 

voor de keuze van nestbomen. In Westerkwartier zijn de roekennesten vooral te vinden in zomereiken en 

essen. Daarbij komt kijken dat Westerkwartier een gemeente is met veel landbouw. Deze ruimte en openheid 

creëren een uitermate geschikte omstandigheden voor het leefgebied van de roek. 

 
 
 

 

3.2.1 OVERLASTLOCATIES 

Sinds april 2021 worden er gegevens bijgehouden van klachten en meldingen over de roeken in gemeente 

Westerkwartier. In de voorgaande jaren waren er ook al klachten. Dit was de aanleiding voor het college om 

de aantal ontwikkelingen van de roeken te gaan registreren. Hieruit komt naar voren dat broedvogelkolonies 

in de gemeente zich steeds meer in de kommen vestigen. Roekenkolonies in de nabijheid van woningen leiden 

vaak tot overlast die als een ernstige aantasting van het woongenot ervaren wordt. Om alle meldingen van 

overlast gericht te kunnen inventariseren heeft Westerkwartier een inventarisatieformulier opgesteld. Dit 

formulier bestaat onder andere uit een open vraag waarmee het soort overlast aangegeven kan worden. Dit 

formulier is van april tot en met juni door 191 verschillende adressen ingevuld. Hieronder staan de 

verschillende soorten overlast weergegeven die aangegeven zijn door bewoners die een meldingsformulier 

hebben ingevuld. 

3.1 METAKOLONIE 

3.2 INVENTARISATIE OVERLAST WESTERKWARTIER 
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Tabel 3: Aantal meldingen en soort overlast in Westerkwartier (Westerkwartier, 2021) 

 
Soort overlast (open vraag) Aantal % 

Geluid 161 84 

Vogelpoep 129 68 

Beperking gebruik buitenruimte 41 21 

Verstoring nachtrust 24 13 
Schade 17 9 
Rommel 15 8 

Verdringing andere vogels 15 8 

Agressie 5 3 

Slaapproblemen kinderen 4 2 

Zorg om groei kolonie 4 2 

Geen hinder; pleidooi voor tolerantie 4 2 

Psychische problemen 1 1 
 
 

 

Overlast is een subjectief begrip, de aanwezigheid van roeken wordt door iedereen anders ervaren. Wat voor 

de één als ondragelijke last wordt ervaren kan dat voor een ander juist ervaren worden als minimale overlast. 

Daarom is het belangrijk dat elke melding van overlast apart wordt behandeld. Een gesprek met de melder 

kan meer inzicht geven in de maten van overlast. 
 

Om toch een beeld te schetsen van de overlast door roeken binnen de gemeente, zijn de locaties ingedeeld in 

gradaties van overlast. De volgende schaal wordt in dit plan gehanteerd (tabel 4). Let wel, de schaal is een 

hulpmiddel om tot een gepaste oplossingsrichting te komen. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden: 
 

Tabel 4: Overlastgradatie (BIJ12, 2017) (D. W. van Liere, 2007) 

 

Gradatie Betekenis 

Ernstige overlast 
Grote kolonie te dicht op 
woningen, veel meldingen 

Geluid: 
Veel geluid, roekennestplaats op een te korte afstand van de gevels van woningen (< 75 m*) 

Hygiëne: 
Veel uitwerpselen en takafval op een kwetsbare locatie (speeltuin, wandelpad, terras etc. 
(kwetsbare groep, blootstellingtijd, bestemming) 

Matige overlast 
Grote kolonie op acceptabele 
afstand van woningen, 
beperkt aantal meldingen 

Geluid: 
Aanwezig maar niet ernstig, roekennestplaats op meer dan 75 m* van de gevels van woningen 

Hygiëne: 
Niet buitensporig veel uitwerpselen en takafval op een kwetsbare locatie of uitwerpselen en 
takafval op een niet kwetsbare locatie 

Weinige overlast 
Kolonie van beperkte grootte 
of grote kolonie op grote 
afstand van woningen, weinig 
meldingen 

Geluid: 
Hoorbaar maar te zwak voor overlast, roekennestplaats op meer dan 150 m* van de gevels 

van woningen, het geluid is te ver weg of te beperkt 

Hygiëne: 
Uitwerpselen en takafval is beperkt aanwezig 

Geen overlast 
Nestplaats van een 
roekenkolonie op geschikte 
locatie of geen nestplaats 
van een roekenkolonie, geen 
meldingen 

Geluid: 
Roekennestplaats op locatie waar geen overlast veroorzaakt wordt of geen geluid van roeken 

op nestplaats, roekennestplaats op meer dan 150 m* van de gevels van woningen 

Hygiëne: 
Roekennestplaats op locatie waar geen overlast veroorzaakt wordt of geen uitwerpselen of 

takafval van roeken op hun nestplaats, roekennestplaats op meer dan 150 m* van de gevels 

van woningen 

*Er zijn geen juridisch voorgeschreven afstanden om te bepalen hoe ernstig de overlast is. Ieder geval van overlast behoeft 

een maatwerkoplossing. De genoemde afstanden geven een handvat om de overlast te kunnen indelen in gradaties zodat 

de omvang van de oplossingsrichting ingeschat kan worden. 
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Ernstige overlast 

Voor ernstige overlast moet de locatie in beeld gebracht zijn bij de gemeente. Vaak gebeurt dit via een 

schriftelijke melding (via de website of per brief), maar dit is niet altijd het geval. Meestal betreft het locaties in 

straten tussen bebouwing of dicht op bebouwing en locaties waar het aantal broedparen jaarlijks blijft stijgen. 

Het gaat hier om zowel geluidsoverlast als om hygiëne overlast. 
 

Matige overlast 

Bij matige overlast is de geluidsoverlast wel aanwezig maar betreft het een acceptabele afstand tot 

bebouwing. Wat betreft hygiëne is er geen sprake van buitensporig veel uitwerpselen of takafval of het gaat 

om een niet kwetsbare locatie. Door uitbreiding en verspreiding van de kolonies kan de situatie zich 

ontwikkelen tot ernstige overlast en zal daarom wel in de gaten gehouden moeten worden. Maar in een 

dergelijke situatie kan en mag de gemeente er vaak nog niks aan doen. 
 

Weinig overlast 

Weinig overlast betreft situaties waar de overlast niet van een dusdanige aard is dat er ingegrepen mag 

worden. 
 

Geen overlast 

Geen overlast is de gewenste situatie. De roeken veroorzaken geen overlast bij de inwoners van de gemeente, 

de roeken zijn hier op hun gemak en worden met rust gelaten. 
 

In tabel 5 volgt een overzicht van de overlastgradaties van alle meldingen van overlast door de gehele 

gemeente. 
 

Tabel 5: Overlastgradaties per locatie 

 

Regio Locatie Nesten 
2020 

Nesten 
2021 

Meldingen 
2021 

Overlast 
2021 

Grijpskerk Sportpark zijde Poeldiep 24 45 1 Matig 
 Sportlaan/De Roder 10 23 16 Ernstig 
 Zwembad Burmanniastraat 63 48 11 Ernstig 
 OBS De Triangel - 8 0 Geen 
 Molenstraat - 7 2 Matig 

Leek/Tolbert Auwemalaan - 165 96 Ernstig 
 Oldebertweg - 85 11 Ernstig 
 Kerk van Tolbert - 12 0 Geen 
 Pierkesveld - 62 25 Ernstig 
 Nienoord Parkeerplaats - 69 2 Matig 

Niezijl  95 36 6 Ernstig* 

Marum  6 12 5 Weinig 

Ezinge  4 12 3 Matig 

Den Horn  - 10 2 Weinig 

Aduard  31 44 1 Matig 

Feerwerd  73 145 1 Geen 

Grootegast  - - 1 Geen 

Noordhorn  71 84 1 Matig 

Oldehove  26 35 1 Weinig 

Zuidhorn  4 4 1 Weinig 

*Door de drastische afnamen van nesten in Niezijl bestaat de mogelijkheid dat de roeken hier op eigen houtje vertrekken. 

Echter is de overlast wel in de categorie ernstig te plaatsen. De situatie zal daarom goed in de gaten gehouden moeten 

worden. 
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3.2.2 OVERLAST PER LOCATIE 

Twee regio’s steken er met kop en schouders bovenuit. Dit betreft het dorp Grijpskerk en de dorpen 

Leek/Tolbert. Hieronder wordt dieper ingegaan op deze overlastlocaties, de maten van de overlast, en de 

beschikbaarheid van vrijwilligers. 
 

Grijpskerk 
 

In 2020 is in het dorp Grijpskerk begonnen met het inventariseren van de roeken. Uit deze cijfers blijkt er naar 

schatting 130 broedparen zich gevestigd hebben in het dorp (figuur 7). Het merendeel van deze broedparen 

nestelt in hoge essen aan de rand van het zwembad aan de Burmanniastaat en in de naastgelegen bosschage 

bij de Roder (broedlocatie 1). Deze broedkolonie van ongeveer 71 nesten veroorzaken hier overlast omdat ze 

dicht op de gevels van woningen nestelen. Het lijkt erop dat de kolonie zich vanuit hier is gaan verspreiden 

door Grijpskerk. Bij de parkeerplaats van het lokale sportpark aan de Sportlaan (broedlocatie 2) zit een 

broedkolonie van ca. 45 nesten. De overlast die de roeken hier veroorzaken is nihil vanwege de afstand van 

nest tot woning. Naast deze twee kolonies zit er nog een derde broedkolonie in het noorden van het dorp 

(broedlocatie 3). Vlak naast woningen in een groepje essen aan de Molenstraat en in de bomenrij bij 

basisschool De Triangel hebben 15 broedparen zich genesteld. Alleen bij de bosschage aan de Molenstraat zijn 

een aantal meldingen gedaan van overlast. 
 

In het naastgelegen dorp Niezijl zaten in 2020 nog ca 95 roekennesten, anno 2021 zijn hier nog maar 36 

nesten van over. Vermoedelijk zijn de roeken deels richting Grijpskerk vertrokken waar ze zich hebben 

aangesloten bij de huidige broedkolonies in Grijpskerk. 
 

 
Figuur 7: Broedlocaties in Grijpskerk 

 

nr. Broedlocatie Aantal nesten 2021 Aantal klachten 

1 De Roder/Burmanniastraat 71 27 

2 Sportpark zijde Poeldiep 45 1 

3 Molenstraat/OBS De Triangel 15 2 
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Figuur 8: Overlastlocatie Zwembad Burmanniastraat, 48 nesten 

 
 

Figuur 9: Overlastlocatie Sportlaan/De Roder, 23 nesten 

 
 

Figuur 10: Overlastlocatie Molenstraat, 7 nesten 
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Afwegingen 
 

De overlast in Grijpskerk kan op twee overlastlocaties als “ernstig” beschouwd worden. Dit is de locatie bij de 

Burmanniatraat en de naastgelegen locatie aan de Sportlaan. Beide locaties hebben overlast van één kolonie, 

namelijk broedkolonie 1. Voor deze kolonie is binnen 1000m een beheerlocatie aanwezig voor eventuele 

verjaging van de roeken. In tabel 6 staat een overzicht van de gradatie van de overlast, de beschikbaarheid van 

geschikte beheerlocaties en de beschikbaarheid van vrijwilligers. 
 

De bewoners van Grijpskerk zijn tijdens een informatieavond geïnformeerd over het mogelijk nemen van 

maatregelen. Ongeveer 15 bewoners zijn hier op afgekomen. De verkenning werd door de bewoners positief 

ontvangen. Ook is er door de gemeente gepeild of bewoners bereid waren zich in te zetten als vrijwillig, om te 

helpen bij de uitvoer van een eventueel beheerplan. Verschillende bewoners hebben aangegeven bereid te zijn 

om en bijdragen te leveren als vrijwilliger. 

 
 
 

 

Tabel 6: Overzicht afwegingen overlast en beschikbaarheid van vrijwilligers in Grijpskerk 
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Leek/Tolbert 
 

Binnen de gemeente Westerkwartier komen de meeste meldingen van overlast uit de dorpen Leek en Tolbert. 

De twee dorpen liggen zo dicht tegen elkaar aan dat er gesproken kan worden van één groot dorp (figuur 11). 

De grootste overlastlocatie bevindt zich langs de Auwemalaan (broedlocatie 1). De Auwemalaan is een 

hoofdwegen die als scheidingslijn dient tussen de twee dorpen. Aan weerszijden van deze weg staan hoge 

eiken en essen waarin ca. 165 broedparen een nest gebouwd hebben. Dicht op de essen staan rijen woningen 

waarvan de bewoners veel overlast ervaren van de roeken. Hoe lang deze broedkolonie hier zit is niet duidelijk. 

Aannemelijk is dat de meeste roeken voorheen aan het broeden waren in het naast gelegen landgoed 

Nienoord. Uit een broedvogeltelling op het landgoed van Dhr. R. Oosterhuis (bron 2020) is vanaf 2018 een 

afname te zien van 141 broedparen naar 72 broedparen in 2020. Deze verspreiding kan meerdere reden 

hebben. Door gebrek aan gegevens is het lastig vast te stellen, maar het lijkt erop dat de roeken zich zijn gaan 

verspreiden rond 2017. 
 

Vlak bij de Auwemalaan loopt de Oldebertweg (broedlocatie 2). De roeken broeden hier een bosschage met 

hoog opgaande bomen tussen de woonwijk en de Oldebertweg. Het gaat hier om ca. 85 nesten waarvan de 

bewoners in de naastgelegen woonwijk overlast ervaren. Een klein groepje van 12 nesten is zich nog iets 

verder naar het noorden gaan vestigen in de bomen voor de kerk van Tolbert (broedlocatie 3). Hier zijn geen 

meldingen van overlast bekend. Een vierde kolonie heeft zich midden in Leek genesteld in de bomen bij 

Pierkesveld (broedloctie 4). Het gaat hier om ca. 62 nesten midden in de woonwijk. De roeken veroorzaken 

hier veel overlast. De laatste groep roeken roeken heeft zich richting de ingang van het landgoed Nienoord 

verplaatst (broedlocatie 5). Hier broeden ca. 69 roeken in zomereiken die de randen van de parkeerplaats 

omlijnen. Omdat hier weinig woningen omheen staan is de overlast hier beperkt. 

 
 
 

 
Figuur 11: Broedlocaties in Leek en Tolbert 
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nr. Broedlocatie Aantal nesten 2021 Aantal klachten 

1 Auwemalaan 165 96 

2 Oldebertweg 85 11 

3 Kerk van Tolbert 12 0 

4 Pierkesveld 62 25 

5 Nienoord Parkeerplaats 69 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 12: Overlastlocatie Auwemalaan, 165 nesten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 13: Overlastlocatie Oldebertweg, 85 nesten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 14: Overlastlocatie Pierkesveld, 62 nesten 
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Figuur 15: Overlastlocatie Nienoord haven, 69 nesten 

 
Afwegingen 

 

In leek en Tolbert zijn de aantallen roekennesten een stuk hoger dan in Grijpskerk. Er zijn hier ook meer 

meldingen gedaan van overlast. Op de locaties Auwemalaan, Oldebertweg en Pierkesveld wordt de overlast 

als ernstig bestempeld. Het gaat hier om een grote broedkolonie van ca. 165 nesten met daar dicht bij een iets 

kleinere kolonie van 85 nesten. Deze kolonie(s) zouden doormiddel van verjaging naar een beheerlocatie 

verjaagd kunnen worden. Bij Pierkesveld wordt de overlast veroorzaakt door broedkolonie 4, een kolonie van 

62 nesten. Een beheerlocatie binnen 1000m is er helaas niet. Bij eventueel ingrijpen zou er gebruik gemaakt 

kunnen worden van een tijdelijke beheerlocatie om als stapsteen te gebruiken. Vanuit hier kan de populatie 

richting een beheerlocatie verjaagd worden. Tabel 7 geeft een overzicht van de gradatie van de overlast, de 

beschikbaarheid van geschikte beheerlocaties en de beschikbaarheid van vrijwilligers. 
 

Om de bewoners van Leek/Tolbert te informeren over het mogelijk nemen van maatregelen is een 

informatieavond georganiseerd. Ongeveer 55 bewoners zijn hier op afgekomen. Tijdens deze informatieavond 

is buiten het informeren ook gevraagd of er bewoners bereid waren zich in te zetten als vrijwilliger tijdens de 

uitvoering van een eventueel beheerplan. Op dit verzoek werd positief gereageerd. Genoeg bewoners hebben 

zich, als nodig, aangemeld als vrijwilliger. Dit hoge aantal geeft ook goed weer dat er veel belangstelling is 

voor het nemen van maatregelen tegen de overlast van de roeken. Daarbij kwam ook naar voren dat in de 

buurt van Oostindie, In het zuiden van Leek, ook overlast van roeken wordt ondervonden. Echter zijn hier 

tijdens het opstellen van deze verkenning geen meldingen van binnen gekomen. Bij een eventueel beheerplan 

is het aan te raden om ook hier de overlast van de roeken te onderzoek. 

 

 

 

Tabel 7: Overzicht afwegingen overlast en beschikbaarheid van vrijwilligers in Leek en Tolbert 
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3.3.1 SOORTEN BEHEERLOCATIES 

Beheerlocaties zijn locaties die aangewezen worden als locatie waar de kolonie in de toekomst duurzaam in 

standgehouden kan worden, zonder dat bewoners hiervan hinder ondervinden. Deze beheerlocaties zijn te 

onderscheiden in twee categorieën: actieve beheerlocaties en gedooglocaties. Waar op de actieve 

beheerlocaties actief maatregelen genomen worden om de locatie geschikter en vindbaarder te maken voor 

roeken worden op gedooglocaties geen werkzaamheden uitgevoerd om de roek actief te lokken, maar zodra 

de roek hier komt mag het dier hier blijven. Naast actieve en gedooglocaties is het ook een mogelijkheid om 

een tijdelijke beheerlocatie aan te wijzen. Een tijdelijke beheerlocatie dient als ‘stepping stone’ voor de roeken 

zodat de lange afstanden tussen de overlastlocaties en de beheerlocaties in tweeën gesplitst wordt. Door een 

tussenstap te gebruiken wordt de kans op een succesvolle verhuizing aanzienlijk vergroot. Zodra het grootste 

deel van de roeken van de overlastlocaties op de tijdelijke beheerlocatie zit, kan de tijdelijke beheerlocatie 

worden opgeheven (‘het grootste deel’ is ongeveer 90% van de roeken). De roeken worden dan vanaf de 

tijdelijke beheerlocatie verjaagd naar de duurzame actieve beheerlocaties. 

 

3.3.2 DILEMMA; ESSENTAKSTERFTE 

Veel roeken in Westerkwartier nestelen in essen waar in essentaksterfte is geconstateerd. Dit levert een 

dilemma op omdat de gemeente genoodzaakt is de zieke essen uiteindelijk te verwijderen vanwege de 

onveilige situaties die ontstaan rond essentaksterfte. In de regio Grijpskerk is het merendeel van kolonies in 

essen aan het broeden. Ook aan de Auwemalaan in Tolbert zijn er nesten in essen aangetroffen. Deze 

broedlocaties zijn hierdoor niet houdbaar en zullen de roeken gedwongen worden een andere locatie te 

zoeken in de nabije omgeving. Echter is het moeilijk in te schatten hoe snel een besmette es aftakelt. 

 

3.3.3 OVERWEGING ACTIEVE BEHEERLOCATIES 

Nieuwe actieve beheerlocaties moeten zorgvuldig uitgezocht worden. Er moet zoveel mogelijk voorkomen 

worden dat de roeken op de beheerlocatie opnieuw hinder veroorzaken en de beheerlocaties moeten 

aantrekkelijk zijn als alternatieve broedlocatie voor de roek. Onderstaande criteria hanteren we als vuistregel 

(BIJ12, 2017) (D. W. van Liere, 2007): 
 

Afstand overlast- 
locatie 

Bij voorkeur is de afstand tussen de beheerlocatie en de overlastlocatie 
tussen de 500 en de 1.000m. 

Afstand nest- 
bebouwing 

Er is voldoende afstand tussen het nest en de woonbebouwing. Op 
deze manier kan de roek zo min mogelijk schade aanrichten en blijft 
geluidsoverlast zoveel mogelijk beperkt. Een beheerlocatie waar de 
roeken op meer dan 150m van woningen kunnen nestelen geniet de 
voorkeur. 

Biotoopkwaliteit De locatie en haar omgeving voldoen aan de eisen die de roek aan zijn 
biotoop stelt, er wordt gelet op de aanwezigheid van volwassen/hoge 
bomen (bij voorkeur zomereik of es) in een halfopen landschap. 

Duurzaamheid De broedkolonie kan hier de komende jaren blijven en uitbreiden. Bij 
voorkeur heeft de locatie voldoende capaciteit om een grote kolonie 

3.3 BEHEERLOCATIES 
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 (>500 broedparen) te kunnen huisvesten, of waar een kolonie de 
ruimte heeft om zich uit te breiden. 

Oude of huidige 
broedlocaties 

Bij voorkeur is de locatie in gebruik als broedlocatie of is dit in het 
verleden geweest 

Eigenaar Het geniet de voorkeur dat de locatie in het bezit is van de gemeente, 
semioverheid of een natuurbeschermende organisatie 

Als eerst wordt er gekeken naar de afstand tussen de nieuwe nestlocaties en de overlastlocaties. Als deze 

afstand te ver is (meer dan 1.000m) is de kans van verplaatsing kleiner en is het risico groter dat de roeken in 

andere delen van Westerkwartier zich gaan vestigen. 
 

Ook wordt er gekeken naar de afstand tussen de beheerlocaties en bebouwing. Het is niet wenselijk dat een 

beheerlocatie op minder dan 150m bij bebouwing ligt en de roeken hier opnieuw hinder veroorzaken. Als dit 

een lastig criterium blijkt te zijn kunnen binnen de beheerlocaties stroken ongeschikt gemaakt worden voor 

het nestelen van de roek, zodat ze zich niet op een kleinere afstand van woningen vestigen dan 150m. 
 

De afstanden van de beheerlocatie ten opzichte van de overlastlocatie en bebouwing zijn gebaseerd op 

gegevens uit ‘Ervaringen met beheer gericht op co-existentie met roeken’ (D. W. van Liere, 2007). 
 

Naast de afstand tussen de bebouwing is ook de biotoop van belang. De nieuwe locatie moet voldoen aan de 

wensen van de roek (bomen van minimaal 7m hoogte met gevorkte takken, bij voorkeur zomereik of es). 

Roeken hebben ook de voorkeur voor een halfopen landschap. De capaciteit van de beheerlocatie is 

afhankelijk van het aantal aanwezige hoge bomen. Gezien de voorkeur voor de zomereik en es zullen deze 

bomen op de beheerlocatie de voorkeur hebben, op deze manier vergroten we de kans op een succesvolle 

verplaatsing. De beheerlocaties moeten binnen een straal van 1500m van geschikt foerageergebied liggen. 

Heel Westerkwartier voldoet aan deze eis. 
 

Met oog op de toekomst is het wenselijk dat de nieuwe locatie mee kan groeien met de roekenpopulatie, 

bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een groot areaal bos of de mogelijkheden voor het uitbreiden van het 

bestaande bos. Een optimale beheerlocatie welke duurzaam beheerd kan worden bevat (of is in de 

gelegenheid tot het aanplanten van) nestgelegenheid voor >500 broedparen. Om het beheerproces te 

vergemakkelijken is het wenselijk dat de nieuwe beheerlocaties in beheer zijn van de gemeente of een ander 

overheidsorgaan. 
 

Actieve beheerlocaties worden zorgvuldig aangewezen en worden speciaal ingericht zodat de verjaagde 

roeken naar deze locatie gelokt worden. De verjaging gaat nooit ten koste van de instandhouding van de 

roekenpopulatie. Voorafgaand aan de voorbereidende werkzaamheden wordt met omwonenden 

gecommuniceerd. 

 

3.3.4 GEDOOGLOCATIES 

Het is niet altijd mogelijk om van een geschikte beheerlocatie een actieve beheerlocatie te maken. Dit kan 

komen doordat niet voldaan wordt aan alle vuistregels. Een andere oorzaak kan zijn dat er geen toestemming 

gegeven wordt door de eigenaar of dat er een andere beheerlocatie meer geschikt is. Deze locaties worden 

dan aangewezen als gedooglocaties. 
 

Gedooglocaties zijn locaties waar de roek welkom is wanneer deze besluit om hier te gaan nestelen. Het zijn 

bosschages die geschikt zijn voor de roek, maar zullen hier niet actief naartoe gelokt worden zoals dit wel 

gedaan wordt op de actieve beheerlocaties. 
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3.3.5 RISICOLOCATIES 

In principe vallen alle bomen; hoger dan 7 meter, met gevorkte takken hoog in de kroon, binnen de bebouwde 

kom, onder risicolocaties. Het is niet gewenst dat de roek zich vestigt binnen de bebouwde kom. Daarom 

moet er tijdens de verjagingsacties grondig gemonitord worden door vrijwilligers en de gemeente zelf. Ook 

buiten de bebouwde kom kunnen er hoge eiken en essen met gevorkte takken dicht op gevels van huizen 

staan. Daarom zullen ook deze bomen als risicobomen aangeduid worden. 
 

Er zal door vrijwilligers of de gemeente goed worden gekeken waar de roek zich vestigt tijdens de 

verjagingsactiviteiten en of de roek daar gewenst is en dus duurzaam beheerd kan worden. Het in kaart 

brengen van deze risicobomen en bosschages is een intensieve klus wanneer het bomenbestand niet up-to- 

date is in de gemeentelijke database. Om deze exact in kaart te brengen kan eventueel een derde partij 

ingehuurd worden. 
 

 

3.4.1 BEHEERLOCATIES IN GRIJPSKERK 

Het aanwijzen van geschikte beheerlocaties in Grijpskerk is een lastige opgave. Er zijn in het dorp maar een 

beperkt aantal geschikte bosschages aanwezig die voldoen aan de eisen van de roek (zie afbeelding 16). Het 

gaat hier om de locatie bij het sportpark, de bosschage langs de Groningerstraatweg en het natuurgebied de 

Noorderriet, in het noorden van Grijpskerk. 
 

Actieve beheerlocatie 

Het sportpark (1) lijkt de beste kandidaat om de roeken naartoe te verjagen. De afstand tot de 
overlastlocaties is klein en een deel is al in gebruik door roeken als broedlocatie. Echter is de ruimte 
hier beperkt om een groeiende broedkolonie in de toekomst onderdak te bieden. Bovendien staan er 
een aantal woningen vrij dicht op de beheerlocatie. Om overlast te voorkomen kunnen bomen in de 
buurt van deze woningen ongeschikt gemaakt worden, zodat roeken hier niet in gaan nestelen. 
Vanuit de inwoners is aangeven dat deze locatie de meest geschikte locatie lijkt. Daarbij advies om ook naar de 
naastgelegen ijsbaan te kijken. Dit wordt meegenomen in het opstellen van het beheerplan 
 

Gedooglocatie 

Een andere geschikte beheerlocatie is het natuurpark Noorderriet (2). Dit gebied ligt vrij afgelegen 
van de bebouwing en heeft genoeg ruimte voor een grote kolonie roeken. Helaas is dit gebied geen 
eigendom van de gemeente en ligt deze beheerlocatie tussen de 1000 tot 1500 meter afstand van de 
overlastlocaties. Dit maakt de kans op een geslaagde verplaatsing een stuk kleiner. De kans dat de 
kolonie versnippert is groot en de eigenaar van het gebied moet toestemming verlenen om de 
roeken hier actief naartoe te lokken. Vanuit eerste contacten met eigenaren kan niet worden ingezet op 
actief beheer, daarom gedooglocatie. 
 

Gedooglocaties 

Als laatste is er nog de mogelijkheid om de roeken naar de bosschage langs de Groningerstraatweg (3) te verplaatsen. 
Deze locatie wordt al gebruikt als broedlocatie, dit maakt de kans dat hier nieuwe roeken bijkomen een stuk 
aannemelijker. Het grootste probleem is dat ook hier de ruimte zeer beperkt is, en dat de bosschage vrij dicht op de 
bebouwing staat. Vandaar dat deze locatie aangewezen wordt als gedoogd. Ze zijn hier welkom maar de roeken worden 
niet actief naar deze locatie gestuurd.  

Vanuit omwonenden is veel bezwaar tegen deze locatie. De locatie voldoet niet aan de gestelde voorwaarden 
voor een beheerlocatie. Dit beeld wordt bevestigd door team groen. Daarmee wordt deze locatie een 
risicolocatie. 
  

3.4 BEHEERLOCATIES IN WESTERKWARTIER 
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Risicolocatie 

De Groningerstraatweg wordt al gebruikt als broedlocatie, dit maakt de kans dat hier nieuwe roeken bijkomen 
aannemelijk. Het grootste probleem is dat hier de ruimte zeer beperkt is, en dat de bosschage vrij dicht op de 
bebouwing staat. Ook staat er een school midden in het beheergebied en sluit de locatie aan op bomenlanen 
(risicolocaties)  Vandaar dat deze locatie aangewezen wordt als risicolocatie. 

 
 

Hieronder volgt een specifieker overzicht van de beheerlocaties. 
 

Locatie 1 uitbreiden met ijsbaan 
Locatie 2 gedooglocatie 
Locatie 3: risicolocatie 

Figuur 16: Overlastlocaties, beheerlocaties en risicolocaties in Grijpskerk 



VERKENNING ROEKENBEHEER WESTERKWARTIER ∫ 24 
 

 

ACTIEVE BEHEERLOCATIE SPORTPARK GRIJPSKERK (1) 
 

 
 
 

Beheerlocatie Sportpark Grijpskerk + ijsbaan 

Afstand tot overlastlocatie Tussen de 200 en 500 meter 

Afstand tot bebouwing 50 meter 

Oude of huidige broedlocatie Ja 

Duurzaam Ja 

Eigenaar Gemeente Westerkwartier 

Biotoopkwaliteit 
 

Boomsoorten Gevarieerde bosschage van essen, wilgen en populieren 

Gem. boomhoogte +/- 12 á 15 meter 

Halfopen landschap Ja 

Gevorkte takken in nok Ja 

 
Verbeterpunten 

Mogelijk strook bomen ongeschikt maken rondom de 
woningen aan de stationsweg 

Lijkt vanuit dorp beste locatie voor roeken, vooral 
langs rand ijsbaan 

Niet wenselijk om bomen te snoeien om 
verplaatsing van roeken tegen te gaan  

ontwikkelingen op deze locatie? 

Figuur 17: Beheerlocatie sportpark Grijpskerk 
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ACTIEVE BEHEERLOCATIE GEDOOGLOCATIE NATUURGEBIED DE NOORDERRIET (2) 
 

 
 
 

Beheerlocatie De Noorderriet 

Afstand tot overlastlocatie Tussen de 1000 en 1500 meter 

Afstand tot bebouwing 400 meter 

Oude of huidige broedlocatie Nee 

Duurzaam Ja 

Eigenaar Particulier 

Biotoopkwaliteit 
 

Boomsoorten - 

Gem. boomhoogte +/- 8 á 12 meter 

Halfopen landschap Ja 

Gevorkte takken in nok Ja 

 
Verbeterpunten 

Het is eigendom van een particulier . Er is toestemming 
nodig om hier een actieve beheerlocatie van te maken. 
Deze is er vooralsnog niet 

Figuur 18: Beheerlocatie de Noorderriet 
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GEDOOGLOCATIE  RISICOLOCATIE GRONINGERSTRAATWEG (3) 
 

 
 
 

Beheer Risicolocatie Groningerstraatweg 

Afstand tot overlastlocatie Tussen de 500 en 600 meter 

Afstand tot bebouwing < 100 meter 

Oude of huidige broedlocatie Ja 

Duurzaam Nee 

Eigenaar Gemeente Westerkwartier 

Biotoopkwaliteit 
 

Boomsoorten Essen 

Gem. boomhoogte +/- 12 á 15 meter 

Halfopen landschap Ja 

Gevorkte takken in nok Ja 

Verbeterpunten Weinig ruimte voor uitbreiding 
Te dicht op bebouwing, risico op verspreiding via 
bosstrook grenzend aan woningen. 
Locatie Scouting, risico op overlast, niet meer gebruik 
kunnen maken van.. 

Niet wenselijk om bomen te snoeien om 
verplaatsing van roeken tegen te gaan 

Figuur 19: Locatie Groningerstraatweg 
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3.4.2 2 KORT OVERZICHT BEHEERLOCATIES GRIJPSKERK 

In onderstaande tabel worden de overlastlocaties in Grijpskerk en de beschikbaarheid en kwaliteit van de 

mogelijke beheerlocaties weergegeven. Hieruit blijkt dat op de locaties waar de overlast als ernstig wordt 

bestempeld, zowel de beschikbaarheid als de kwaliteit van de beheerlocaties positief zijn. Op de locaties met 

matig tot geen overlast zijn de beheerlocaties ook minder goed bereikbaar. Mocht er gekozen worden om ook 

op deze locaties te gaan verjagen moet er rekening gehouden worden met een verlaagde slagingskans. 

 
 

 

 

Tabel 8: Overzicht overlast VS beheerlocaties 
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3.4.3 BEHEERLOCATIES IN LEEK/TOLBERT 

In leek/Tolbert zijn er een aantal bosschages die in aanmerking komen voor potentiële beheerlocatie waar de 

roeken naartoe gelokt kunnen worden. Ook hier zijn deze niet ideaal omdat de afstand tot de overlastlocaties 

in de meeste gevallen verder is dan 1000 meter. De meest geschikte locaties hiervoor is de bosschage langs de 

A7 ten hoogte van het Schilligepad in het noorden van Tolbert, het groevebos in het noordoosten en een stuk 

bos aan de achterzijde van de schaatsbaan in het oosten van Leek bij landgoed Nienoord. 
 

Actieve beheerlocaties 
De locatie bij de A7 (1) ligt tussen de 800 en 1200 meter van de overlastlocaties. Dit maakt het lastig maar 

zeker niet onmogelijk om de roeken hiernaartoe te verhuizen. Bosschages langs de snelweg zijn uiterst 

geschikt voor roeken omdat dit vaak hoge bomen betreft in halfopen landschap waar de overlast beperkt 

blijft. Bovendien kunnen de roeken vanuit hier zich gaan verspreiden naar andere bosschages langs de 

snelweg. 
 

Een andere mogelijkheid is het Groevebos (2). Deze locatie ligt op 700 en 900 meter van de 
overlastlocaties. Hier is genoeg ruimte om een grote broedkolonie te huisvesten. Wel staan er aan de 
randen van het bos woningen die overlast zouden kunnen ervaren van de roeken. Als dit het geval 
blijkt te zijn zou de overweging kunnen zijn om de bomen, die dicht op de woningen staan, 
ongeschikt te maken voor nesten van roeken. Deze locatie blijkt niet geschikt en wordt risicolocatie 

 
 

De locatie achter de schaatsbaan (3) lijkt een ideale locatie om als actieve beheerlocatie aan te wijzen. Echter 

is de afstand tussen de 500 en 1800 meter van de overlastlocaties. Om ook de roeken op de overlastlocaties 

die verder weg liggen hier naartoe te verhuizen zou een tussenlocatie aangewezen kunnen worden om de kans 

van een geslaagde verjaging te vergroten. Dit zou de bosschage ten hoogte van Nienoord Parkeerplaats 

kunnen zijn. Hier is voldoende ruimte voor de roeken. Wel zijn hier al enkele meldingen van overlast bekend. 
 

Gedooglocaties 
De bosschage op landgoed Nienoord naast de Parkeerplaats (6) ligt vrij dicht op de bebouwing. Bovendien zijn 

hier vlakbij meldingen gedaan van overlast. Aan weerzijden van deze locatie zijn bosschages waar de roek in 

alle rust kan nestelen zonder overlast te veroorzaken. Daarom wordt deze locatie aangewezen als gedoogd. 
 

Verder is er nog het sterrenbos op landgoed Nienoord (4) en een bosschage in het zuiden van Leek (5). Deze 

locaties liggen te ver weg van de overlastlocaties. De roeken kunnen hier niet actief naartoe gelokt worden. 

Wel is het mogelijk dat de roeken deze locaties zelf op gaan zoeken als ze verjaagd worden. In dat geval zijn de 

roeken hier wel welkom en zullen niet verder opgejaagd worden. 

 

Risicolocatie 
Naast de aangegeven risicolocaties (geel op de overzichtskaart pag. 29) Wordt ook het Groevebos als 
risicolocatie benoemd. Er is  genoeg ruimte om een grote broedkolonie te huisvesten, maar er staan aan de 
randen van het bos woningen die overlast kunnen ervaren van de roeken. Bovendien staan er bomen dicht op 
de woningen en wordt het bos gebruikt door de scouting en de kinderopvang. Deze locatie blijkt niet geschikt 
en wordt risicolocatie. 
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Hieronder volgt een specifieker overzicht van de verschillende beheerlocaties. 
 

 

Figuur 20: Overlastlocaties, beheerlocaties en risicolocaties in Leek en Tolbert 

Locatie 2 : risicolocatie 
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ACTIEVE BEHEERLOCATIE SCHILLIGEPAD (1) 
 

 
 
 

Beheerlocatie Schilligepad 

Afstand tot overlastlocatie Tussen de 800 en 1200 meter 

Afstand tot bebouwing 150 meter 

Oude of huidige broedlocatie Nee 

Duurzaam Ja 

 
Eigenaar 

Gemeente Westerkwartier, met uitzondering van de 
bomen direct langs de A7, deze zijn van Rijkswaterstaat 

Biotoopkwaliteit 
 

Boomsoorten Onbekend 

Gem. boomhoogte +/- 8 á 12 meter 

Halfopen landschap Ja 

Gevorkte takken in nok Ja 

 
Verbeterpunten 

Het beheer van deze bosschage moet deels afgestemd 
worden met Rijkswaterstaat 

Lijkt beste locatie voor dorpen Tolbert en Leek. 

Zorg om landbouwschade. Deze zorg is echter overal 
aanwezig. Hier ligt rol provincie Groningen  

HSL voorlopig niet aan de orde, goede locatie, wel jonge 
bomen. 

Figuur 21: Beheerlocatie Schilligepad 



VERKENNING ROEKENBEHEER WESTERKWARTIER ∫ 31 
 

 

ACTIEVE BEHEERLOCATIE SCHAATSBAAN (2) 
 

 
 

Beheerlocatie Bosschage boven schaatsbaan 

Afstand tot overlastlocatie Tussen de 500 en 1800 meter 

Afstand tot bebouwing 400 meter 

Oude of huidige broedlocatie Nee 

Duurzaam Ja 

Eigenaar Gemeente Westerkwartier 

Biotoopkwaliteit 
 

Boomsoorten Essen en zomereiken 

Gem. boomhoogte +/- 15 á 20 meter 

Halfopen landschap Ja 

Gevorkte takken in nok Ja 

Verbeterpunten Geen bezwaar vanuit omwonenden. 
Hier zijn essen verdwenen, daarom zijn roeken 
vertrokken. Kans dat roeken hier niet gaan zitten of 
opschuiven. Dan in buurt van P Nienoord 
(overlastlocatie) 
 
Niet wenselijk om bomen te snoeien om verplaatsing 
van roeken tegen te gaan 

Figuur 22: Beheerlocatie schaatsbaan 
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ACTIEVE BEHEERLOCATIE RISICOLOCATIE GROEVEBOS (3) 
 

 
 
 

Beheer risicolocatie Groevebos 

Afstand tot overlastlocatie Tussen de 700 en 900 meter 

Afstand tot bebouwing 50 meter 

Oude of huidige broedlocatie Nee 

Duurzaam Ja 

Eigenaar Gemeente Westerkwartier 

Biotoopkwaliteit 
 

Boomsoorten Gevarieerde bosschage met zomereiken 

Gem. boomhoogte +/- 15 á 20 meter 

Halfopen landschap Ja 

Gevorkte takken in nok Ja 

 
Verbeterpunten 

Mogelijk stroken bos langs de bebouwing ongeschikt 
maken voor nesten 

Te dicht op bebouwing, risico op verspreiding via 
bosstrook grenzend aan woningen. 

Locatie Scouting, risico op overlast, niet meer gebruik 
kunnen maken van.. 

Niet wenselijk om bomen te snoeien om verplaatsing van 
roeken tegen te gaan.  

Te dicht bos voor roeken 

Figuur 23: Beheerlocatie Groevebos 
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GEDOOGLOCATIE STERRENBOS (4) 
 

 
 
 

Beheerlocatie Sterrenbos, Landgoed Nienoord 

Afstand tot overlastlocatie Tussen de 1000 en 1300 meter 

Afstand tot bebouwing 180 meter 

Oude of huidige broedlocatie Nee 

Duurzaam Ja 

Eigenaar Gemeente Westerkwartier 

Biotoopkwaliteit 
 

Boomsoorten Essen en zomereiken 

Gem. boomhoogte +/- 12 á 15 meter 

Halfopen landschap Ja 

Gevorkte takken in nok Ja 

Verbeterpunten 
Dicht en jong bos 
Risico dat roeken naar bosranden van camping 
verplaatsen. 
Niet wenselijk om bomen te snoeien om 
verplaatsing van roeken tegen te gaan.  

 

Figuur 24: Locatie Sterrenbos 
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GEDOOGLOCATIE LANDGOED NIENOORD (6) 
 

 
 
 

Beheerlocatie Nienoord Parkeerplaats (podiumterrein) 

Afstand tot overlastlocatie Tussen de 1200 en 1800 meter 

Afstand tot bebouwing 70 meter 

Oude of huidige broedlocatie Ja 

Duurzaam Ja 

Eigenaar Gemeente westerkwartier 

Biotoopkwaliteit 
 

Boomsoorten Essen, zomereiken en beuken 

Gem. boomhoogte +/- 15 á 20 meter 

Halfopen landschap Ja 

Gevorkte takken in nok Ja 

 
Verbeterpunten 

Roeken zijn hier eerder vertrokken, Risico dat roeken 
opschuiven naar Parkeerplaats Nienoord, dit is 
geïnventariseerd als overlastlocatie. 
 
Niet wenselijk om bomen te snoeien om verplaatsing 
van roeken tegen te gaan.  

 Mogelijk stroken bos langs de bebouwing ongeschikt 
maken voor nesten 

Figuur 25: Locatie landgoed Nienoord 
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GEDOOGLOCATIE VAGEVUURSELAAN (5) 
 

 
 
 

Beheerlocatie Bosschage Vagevuurselaan 

Afstand tot overlastlocatie Tussen de 1000 en 1500 meter 

Afstand tot bebouwing 50 meter 

Oude of huidige broedlocatie Nee 

Duurzaam Ja 

 
Eigenaar 

Vereniging tot behoud natuurschoon Nietap, Leek en 
omgeving (Drenthe) 

Biotoopkwaliteit 
 

Boomsoorten Beuken en essen 

Gem. boomhoogte +/- 15 á 20 meter 

Halfopen landschap Ja 

Gevorkte takken in nok Ja 

 

 
Verbeterpunten 

Omdat deze locatie tot de provincie Drenthe behoort, is 
het aan te raden om eventuele verjagingen af te 
stemmen met de eigenaar. 

Eigenaar en omwonenden hebben bezwaar tegen in 
beeld zijn locatie. Er zit mini-camping en men ziet 
mogelijkheid verlies andere fauna, zoals zangvogels. 
Er worden geen acties ondernomen om roeken 
hierheen te bewegen. Voor deze locatie geldt 
hetzelfde als voor andere bosjes in de buurt: roeken 
kunnen zich hier spontaan vestigen.  

Figuur 26: Locatie Vagevuurselaan 
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3.4.4 KORT OVERZICHT BEHEERLOCATIES LEEK/TOLBERT 

In onderstaande tabel worden de overlastlocaties in Leek/Tolbert en de beschikbaarheid en kwaliteit van de 

mogelijke beheerlocaties weergegeven. Hieruit blijkt dat de verjagingsmaatregelen voor het merendeel van 

de overlastlocaties een positieve werking kan hebben. Een uitzondering is Pierkesveld. Dit heeft te maken met 

de afstand tussen de overlastlocatie en de beheerlocatie. Een tijdelijke beheerlocatie aanwijzen zou een 

oplossing kunnen zijn om ook geluid te kunnen geven aan deze overlast. 
 

 

 
Tabel 9: Overzicht overlast VS beheerlocaties 
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Een stabiele metakolonie bestaat jaarlijks uit ongeveer hetzelfde aantal roeken. Het aantal exemplaren in de 

moederkolonie en in de satellietkolonie kan jaarlijks variëren. Een toename in het aantal roeken op de 

overlastlocaties komt dus niet door een verhoging van het aantal exemplaren maar door een verschuiving van 

de aanwezige exemplaren in de metakolonie. Een afnamen van het aantal roeken op de overlastlocaties 

binnen de gemeente zal waarschijnlijk niet uit zichzelf optreden. Hiervoor zijn er binnen het leefgebied van de 

roek niet voldoende alternatieve broedlocaties. 
 

Het optimaal leefgebied van de roek is in de gemeente Westerkwartier beperkt. Hoewel er volop 

foerageergebied aanwezig is zijn groepen hoge vrijstaande bomen in het buitengebied schaars. Het is daarom 

te verwachten dat de huidige broedkolonies zich op de overlastlocaties zullen gaan uitbreiden. Zowel in 

Grijpskerk als in Leek/Tolbert is er ruimte voor de broedkolonies om zich op de huidige locaties, binnen de 

bebouwedekom, uit te breiden. Het verjagen mag nooit ten koste gaan van de instandhouding van de roek. 

Het doel van het verjagen is om een betere leefomgeving te realiseren voor de roek waar zij maximaal 

beschermd kunnen worden. Tegelijkertijd wordt hiermee de overlast aangepakt die door de roeken wordt 

veroorzaakt. 
 

Door geen kortetermijnoplossing aan te dragen kan het risico gelopen worden dat het draagvlak onder de 

bewoners voor de bescherming van de roeken verminderen, en kan leiden tot illegaal verjagen. Dit dient ten 

alle tijden voorkomen te worden. De populatie roeken zal door de illegale verjaagacties niet afnemen maar 

juist versnipperen. Met als gevolg dat de roeken zich gaan verspreiden naar andere locaties binnen de 

bebouwedekom waar ze niet gewenst zijn. Hier veroorzaken ze naar alle waarschijnlijkheid ook overlast en 

wordt het probleem alleen maar verplaatst. Hieronder worden enkele scenario’s toegelicht hoe de overlast in 

Westerkwartier aangepakt kan worden. 

 
 

Lange termijnvisie: 
Dit scenario heeft de insteek om het leefgebied van de roeken te verbeteren zonder dat er verjaag-
maatregelen toegepast worden. Door op termijn een betere en veiligere leefomgeving voor de roeken te 
creëren. Door in overleg te gaan met grondeigenaren, overheden en terreinbeheerders kunnen afspraken 
gemaakt worden om, op bestaande locaties, het huidige beheer aan te passen ten behoeve van de roek. 
Daarbij kan gekeken worden naar eventuele aanplant van nieuwe bosschages waar roeken niet lastiggevallen 
worden door mensen, en vice versa.   
Dit scenario biedt op lange termijn een solide basis voor het roekenprobleem maar werkt het best als dit 
gecombineerd wordt met andere maatregelen zodat dit ook op korte termijn oplossingen kan bieden 

 
Scenario 1: Investeren in betere beheerlocaties 
Niet verjagen maar maatregelen nemen voor alternatieve locaties waar de roeken in de toekomst terecht 

kunnen. 
 

Dit scenario heeft de insteek om het leefgebied van de roeken te verbeteren zonder dat er verjaag- 

maatregelen toegepast worden. Door op termijn een betere en veiligere leefomgeving voor de roeken te 

creëren. Door in overleg te gaan met grondeigenaren, overheden en terreinbeheerders kunnen afspraken 

gemaakt worden om, op bestaande locaties, het huidige beheer aan te passen ten behoeve van de roek. 

Daarbij kan gekeken worden naar eventuele aanplant van nieuwe bosschages waar roeken niet lastiggevallen 

worden door mensen, en vice versa. Verplaatst naar lange termijnvisie, geldt voor alle scenario’s. 
 

Op de overlastlocaties wordt door de gemeente niet ingegrepen en worden geen middelen ingezet om de 

roeken te verjagen. De insteek is dat de roeken uiteindelijk zelf naar beter geschikte broedlocaties vertrekken. 

Als de broedkolonie haar volledige capaciteit bereikt heeft, worden de jonge geacht nieuwe gebieden te 

koloniseren (dispersie). Bij verstoring of verdwijning van de oorspronkelijke kolonie is de kans groot dat de 

roeken zich op deze nieuwe rustigere locaties gaan vestigen. Dit proces is langzaam en vereist veel 

4.  SCENARIO’S  AANPAK ROEKENOVERLAST 
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communicatie met belanghebbende. Het is echter moeilijk te voorspellen wanneer er dispersie zal optreden 

binnen de huidige broedkolonies. De kans dat de roeken uit zichzelf gaan vertrekken is niet groot en het 

draagvlak voor de roeken onder de bevolking kan verminderen. 
 

Dit scenario biedt op lange termijn een solide basis voor het roekenprobleem maar werkt het best als dit 

gecombineerd wordt met andere maatregelen zodat dit scenario ook op korte termijn oplossingen kan 

bieden. 

 

Scenario 2: Actief beheer op selectie overlastlocaties 
 

Alleen verjagen op de locaties waar de overlast het grootst is. 
 

De locaties waar de roeken voor de meeste overlast zorgen zullen aangewezen worden als overlastlocaties. Dit 

kan gedaan worden aan de hand van de afwegingen uit hoofdstuk 3.2.2, en de beschikbaarheid van geschikte 

beheerlocaties uit tabel 8 en 9. Alleen als een overlastlocatie als “ernstige overlast” wordt bestempeld en de 

beheerlocaties goed bereikbaar zijn voor de roeken wordt er verjaagd. Dit zijn nu de overlastlocaties: 
 

- Auwemalaan 

- Oldebertweg 

- Sportlaan/Roder 

- Zwembad Burmanniastraat 

 
Door een ontheffing aan te vragen voor alle toekomstige overlastlocaties met bepaalde kenmerken (bv meer 
dan 25 nesten) kunnen ook toekomstige overlastlocaties aangepakt worden. 
 

Dit wil zeggen dat de roeken alleen hier, doormiddel van lichtsignalen, verjaagd worden totdat ze op de 

nabijgelegen beheerlocatie terecht zijn gekomen. Ook worden hier enkele nesten opgehangen die afkomstig 

zijn van de overlastlocaties. Hierdoor worden de roeken extra gestimuleerd om zich hier te gaan nestelen. 
 

Het verjagen van de roeken wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf in opdracht van de gemeente of 

doormiddel van burgerparticipatie. De nesten worden verwijderd en opgehangen door een boomspecialist dat 

ervaring heeft met het verwijderen van nesten. Tijdens het verwijderen van de nesten wordt geadviseerd om 

ook direct de gevorkte takken uit de bomen te verwijderen. Hierdoor wordt de terugkeer van de roeken 

beperkt en hoeven er tijdens het verjagen minder nesten verwijderd te worden. De verjaagacties zullen 

aanhouden totdat de roeken op de gewenste locaties zitten of wanneer het eerste ei gevonden wordt. Voor 

het verjagen van roeken is een ontheffing nodig van de provincie. 
 

Het is de bedoeling dat de verjaagde roeken op de beheerlocatie gaan nestelen. Echter bestaat de kans dat de 

roekenkolonies versnipperen en zich op andere, ongewenste locaties gaan vestigen binnen de bebouwde kom. 

Dit zijn de zo gehete risicolocaties. Om dit te voorkomen moeten de roeken tijdens het verjagen gemonitord 

worden zodat het gevolg van het verjagen inbeeld gebracht wordt. Eventuele aanpaste maatregelen kunnen 

op deze manier, waar dit nodig is, toegepast worden. 
 

Let wel: Door alleen te verjagen op de “ernstige overlast” locaties kan het risico gelopen worden dat er 

onvrede bij bewoners optreed die eveneens overlast ervaren maar niet bestempeld worden als “ernstige 

overlast” locatie. 

 
 
 

Scenario 3: Actief beheer op alle overlastlocaties 
 

Op alle overlastlocaties roeken verjagen richting beheerlocaties in het buitengebied. 
 

Alle roeken die binnen de bebouwde kom voor overlast zorgen worden aangewezen als overlastlocatie. Er 
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wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen ernstige en matige overlast. Op al de overlastlocaties worden 

de roeken verjaagd totdat deze op de aangewezen beheerlocatie zijn gevestigd. Met lichtsignalen worden de 

roeken verjaagd. Dit kan aangevuld worden met extra maatregelen om de verjagingskans te vergroten. Het 

inzetten van geluidseffecten zoals een knalpistolen of het afspelen van alarm/lokgeluiden zijn hier voorbeelden 

van. Er kan in dit scenario nagedacht worden over tijdelijke beheerlocaties. Deze tijdelijke beheerlocaties 

worden door de roeken gebruikt als tussenstation. Eenmaal aangekomen op de tussenlocatie worden de 

roeken opnieuw verjaagt naar een andere beheerlocatie in het buitengebied die beter aan de eisen van de roek 

voldoet. Deze manier vergt meer tijd en inspanning maar vergroot de kans op een succesvolle verjaging van de 

roeken. Uiteraard is ook hier voor het verjagen van roeken een ontheffing nodig van de provincie. 

 

De nesten op de overlastlocaties worden verwijderd en opgehangen op de beheerlocatie. Tijdens deze 

werkzaamheden kunnen ook worden ook de gevorkte takken in de bomen verwijderd worden om zo de 

terugkeer van de roeken te ontmoedigen. Dit gaat op lange termijn veel schelen in de kosten die nodig zijn 

voor het verwijderen van de nesten. Het verwijderen van gevorkte takken kan ook toegepast worden op 

aangewezen beheerlocaties. 

Eventuele bomen die dicht op woningen staan kunnen op voorhand ongeschikt gemaakt worden voor het 

nestelen van roeken. Hierdoor is de kans op nieuw overlast op beheerlocaties klein. 

We kiezen ervoor om niet onnodig bomen te snoeien, ondanks dat dit mogelijk tot meer verjagingsacties leidt. 
De motivatie is dat het snoeien van bomen voor roekenbeheer zeer discutabel is. Het geeft geen garantie dat 
de roeken hier niet meer gaan zitten.  Bovendien groeien takken snel weer aan en moet herhaaldelijk gesnoeid 
worden. Dit kan leiden tot verminking en mogelijk kortere levensduur van de bomen. Vanuit natuurwaarden is 
dit ook niet wenselijk We stemmen dit af in het beheerplan. 
 

Het verjagen wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf of doormiddel van burgerparticipatie. 

Aangezien er op meer locaties verjaagd wordt zijn er meer verjagers nodig dan in scenario 2. De nesten en de 

gevorkte takken worden verwijderd door een bedrijf dat hierin gespecialiseerd is. Door vaak te controleren en 

actief te blijven verjagen, moet worden voorkomen dat de roek de kans krijgt om op ongewenste locaties een 

nieuw nest te bouwen. Wanneer het eerste ei wordt gevonden zullen de nesten niet meer worden verwijderd 

en wordt gestopt met de verjaging. 

 
 
 

In hoofdstuk 6 wordt een inschatting gemaakt van de kosten per scenario. 
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Bij de voorbereiding en de uitvoering van de te ondernemen stappen is het belangrijk dat er een vast 

contactpersoon (coördinator) wordt aangewezen. Deze contactpersoon is het aanspreekpunt voor de 

aangestelde verjager(s) en de bewoners van de gemeente. Hij/zij zal alle coördinatie op zich nemen zoals: 
 

- Het aansturen van de communicatie naar buiten; 

- Het werven van vrijwilligers voor de burgerparticipatie; 

- Het organiseren van informatiebijeenkomsten voor omwonenden en verjagers 

- Het aansturen van aannemers, klimmers en groenwerkers voor het geschikt en ongeschikt maken van 

de beheer- en overlastlocaties; 

- De coördinatie van de verjagingswerkzaamheden en de monitoring; 

- In de gaten houden van illegale verjagingsactiviteiten en informeren van de handhaving; 

- Het realiseren van de lokgeluiden op de actieve beheerlocaties; 

- De evaluatie van het verjagingsproces en de werkzaamheden; 

- Terugkoppeling tussen- en eindnotitie aan provincie Groningen; 

- Eventuele communicatie met derden en omwonenden. 
 

Het is eventueel mogelijk werkzaamheden uit te besteden aan Witteveen groenprojecten en advies zoals: 
 

- Publicatie, informatie en persbericht naar omwonenden; 

- Communicatie en informatiemoment met verjagers en meehelpende bewoners; 

- Uitleg en inzet methoden; 

- Coördineren van de uitvoering overlastbestrijding gedurende gehele projectduur; 

- Opstellen en bijhouden werkzaamheden en monitoring; 

- Evaluatie: Zowel na elk verjagingsseizoen, als bij afloop van het gehele project; 

- Terugkoppeling eindnotitie provincie Groningen. 
 

In de lokale krant, social media en op de gemeentelijke website worden bewoners geïnformeerd over de 

plannen om draagvlak te creëren. Omwonenden van overlastlocaties en beheerlocaties worden voor het 

vaststellen van het roekenbeheerplan geïnformeerd met een brief. Daarnaast zal voor de aanvang van de 

werkzaamheden rond het roekenbeheerplan een voorlichtingsbijeenkomst over de te nemen maatregelen 

gehouden worden. De voorgenomen maatregelen worden tijdig gepubliceerd. 
 

Door regelmatig verslag te doen van de werkzaamheden, en informatie te verspreiden via de pers, worden 

bewoners op de hoogte gehouden van het verloop van het roekenbeheer in Westerkwartier. 
 

Na elk verjagingsseizoen zal een tussenstand opgemaakt worden en evaluatie gecommuniceerd worden met 

de gemeente en de provincie. 

5.  COMMUNICATIE 
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Het onvoorspelbare gedrag van de roek maakt het calculeren van de kosten voor het verjagen en beheer 

hiervan niet eenvoudig. Om toch een richting te geven worden de gemiddelde kosten voor de uitvoering van 

een eventueel beheerplan geraamd op zo’n €70.000,- per jaar, dit is gebaseerd op de ervaringen bij andere 

gemeenten. Het verjagen zal naar schatting 4 jaar duren. 
 

Er wordt in eerste instantie uitgegaan dat alle werkzaamheden inclusief inhuur van derde is, gedurende de 

looptijd van de werkzaamheden. De kosten kunnen lager uitvallen door gebruik van eigen middelen en/of 

burgerparticipatie. Voor het verjagen kunnen bijvoorbeeld vrijwilligers ingezet worden en de buitendienst zou 

zelf de nesten uit bomen kunnen verwijderen. De kosten voor de coördinatie en de communicatie zullen de 

eerste jaren hoger zijn en daarna jaarlijks afnemen als de roeken zich op de beheerlocatie gaan vestigen. 
 

De raming is gebaseerd op een pilot in een vergelijkbare gemeenten. Het betreft een schatting van de kosten 

wanneer de werkzaamheden zonder problemen uitgevoerd kunnen worden. Het kan zijn dat de kosten hoger 

uitvallen, doordat er bijvoorbeeld langduriger of intensiever verjaagd moet worden dan vooraf verwacht, of 

dat de roeken zich moeilijker laten sturen dan gedacht. De raming is gericht op de verjagingsactiviteiten van 

de roek. 
 

Doormiddel van een ruwe schatting zijn voor de verschillende scenario’s ramingen geschetst. Hierin worden 

de maatregelen opgesomd die van toepassing zijn voor de uitvoering van de verschillende scenario’s. 
 
 
 

Investeren in betere beheerlocaties 

Werkzaamheden Scenario 1 

Gehele proces € 5000,00 

Totaal € 5000 
 

 

Figuur 27: Kostenraming voor scenario 1. De kosten voor scenario 1 zijn lastig in te schatten. De kosten zijn vooral afhankelijk van de 

bereidheid van terreinbeheerders om bij te dragen aan de maatregelen. Daarbij bestaat ook de optie om locaties in eigen beheer om 

te vormen naar “roekenbosschages”. De schatting is exclusief aanplanting van nieuwe bosschages. 

6.  KOSTEN 
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Actief beheer op selectie overlastlocaties 

Werkzaamheden Scenario 2 

Eenmalig Procedure beheerplan € 5.600 
 Roekenbeheerplan € 5.000 

 Aanvraag ontheffing € 300 

 Communicatie € 300 

Jaarlijks Voorbereidingen Verjagen € 12.400 
 Communicatie € 4.000 

 Nesten verwijderen € 6.000 

 Nesten ophangen € 1.200 

 Snoeiwerkzaamheden € 1.200 

Jaarlijks Verjagen roeken € 34.900 
 Verjagen roeken met vrijwilligers € 26.400 

 Communicatie € 3.000 

 Coördinatie € 9.000 

 Nesten verwijderen € 14.400 
 Verjagingswerkzaamheden  

 Laten uitvoeren € 8.500 
 Vrijwilligers € 0 

Jaarlijks Monitoring € 8.500 
 Inventarisatie nesten € 6.000 

 Jaarlijkse evaluatie € 2.500 

 
Onvoorziene kosten € 4.000 

 
Totaal € 65.400 

Totaal met vrijwilligers € 56.900 
 

Meerjarige kosten met vrijwilligers minus eenmalige kosten ca 50.000 

Figuur 28: Kostenraming voor scenario 2. 
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Actief beheer op alle overlastlocaties 

Werkzaamheden Scenario 3 

Eenmalig Procedure beheerplan € 5.600 
 Roekenbeheerplan € 5.000 

 Aanvraag ontheffing € 300 

 Communicatie € 300 

Jaarlijks Voorbereidingen Verjagen € 20.800 
 Communicatie € 4.000 

 Nesten verwijderen € 12.000 

 Nesten ophangen € 2.400 

 Snoeiwerkzaamheden € 2.400 

Jaarlijks Verjagen roeken € 50.800 
 Verjagen roeken met vrijwilligers € 40.800 

 Communicatie € 3.000 

 Coördinatie € 9.000 

 Nesten verwijderen € 28.800 
 Verjagingswerkzaamheden  

 Laten uitvoeren € 10.000 
 Vrijwilligers € 0 

Jaarlijks Monitoring € 8.500 
 Inventarisatie nesten € 6.000 

 Jaarlijkse evaluatie € 2.500 

 
Onvoorziene kosten € 4.000 

 
Totaal € 89.700 

Totaal met vrijwilligers € 79.700 
 

Meerjarige kosten met vrijwilligers minus eenmalige kosten ca 72.000 
 

Figuur 29: Kostenraming voor scenario 3. 
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