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Geachte Staatsraden, 

 

Hierbij stellen de volgende organisaties beroep in met betrekking tot zaaknummer 00348074 tegen 

de ontheffing die op 21 april 2016 door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland verleend is aan de 

Faunabeheereenheid Zuid-Holland voor het doden van roeken met kenmerk ODH-2014-00189185: 

 Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland 

 KNNV afdeling Delfland  

 Stichting Duinbehoud 

 Stichting Berkheide Coepelduynen 

 Stichting Westlandse Natuur 

 Vogelwacht Delft e.o. 

 Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. 

 Vogelwerkgroep Zoetermeer 

 KNNV afdeling Voorne 

 Vereniging Hoekschewaards Landschap 

 Natuur- en Vogelwacht  De Vijfheerenlanden 

 KNNV Waterweg-Noord 

 Vogelwerkgroep van de Natuurvereniging IJsselmonde 

 Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker 

 Stichting Vogelklas Karel Schot 

 Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk 

 

Wij zijn het niet eens met de afgegeven ontheffing en zullen dit hierbij nader onderbouwen.  

 

De ontheffing gaat verder dan strikt noodzakelijk is 

Er is vaste jurisprudentie dat een ontheffing o.g.v. art. 68 Flora- en faunawet niet verder mag 

strekken dan strikt noodzakelijk is. Uit vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van 

de Raad van State blijkt het volgende:1   
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“Artikel 68 Ffw is de implementatie van artikel 9, eerste lid, aanhef en onder a, derde 

gedachtestreepje, van de Vogelrichtlijn. Artikel 68 van de Ffw moet worden uitgelegd en toegepast in 

het licht van artikel 9, eerste lid, aanhef en onder a, derde gedachtestreepje, van de Vogelrichtlijn.  

Ten aanzien van de in artikel 9 van de Vogelrichtlijn geboden mogelijkheid voor de lidstaten om af te 

wijken van in die richtlijn neergelegde verbodsbepalingen, heeft het Hof van Justitie in zijn arrest van 

8 juni 2006, C-60/05, WWF Italia e.a., onder verwijzing naar zijn arrest van 7 maart 1996, C-118/94, 

Associazione Italiana per il WWF e.a., overwogen dat, aangezien het hier gaat om een 

uitzonderingsregeling die strikt moet worden uitgelegd en volgens welke voor elke afwijking de 

autoriteit die het besluit neemt moet bewijzen dat aan de gestelde voorwaarden is voldaan, de 

lidstaten moeten waarborgen dat elke ingreep die de beschermde soorten raakt slechts wordt 

toegestaan op basis van besluiten die steunen op een nauwkeurige en treffende motivering welke 

verwijst naar de in artikel 9, eerste en tweede lid, van de Vogelrichtlijn opgesomde redenen, 

voorwaarden en vereisten. In voornoemd arrest van 7 maart 1996 heeft het Hof van Justitie 

overwogen dat de afwijking van de in de Vogelrichtlijn neergelegde verbodsbepalingen moet voldoen 

aan nauwkeurig omschreven vormvoorwaarden, die tot doel hebben de afwijkingen tot het strikt 

noodzakelijke te beperken. Ofschoon artikel 9 van de Vogelrichtlijn een ruime afwijking van de 

algemene beschermingsregeling toestaat, moet het niettemin een concrete en gerichte toepassing 

vinden teneinde tegemoet te komen aan nauwkeurige vereisten en specifieke situaties.”   

 

Wij constateren dat de afgegeven ontheffing op een aantal punten veel verder gaat dan strikt 

noodzakelijk is en dus in strijd is met bovenstaande jurisprudentie. Dit wordt in onderstaande punten 

onderbouwd.    

 

Geen concrete dreiging van belangrijke schade 

Uit de  gegevens waarover wij beschikken over faunaschade door roeken in Zuid-Holland in de 

afgelopen vijf jaar blijkt dat er slechts in een klein deel van de schadegevallen sprake is van 

‘belangrijke schade’ (zie bijlage 1). Volgens de vaste jurisprudentie is er sprake van belangrijke 

schade  wanneer deze € 250 of meer bedraagt. In de periode van 2011-2015 waren er in totaal 27 

gevallen van schade door roeken. In slechts 7 van deze gevallen was er sprake van belangrijke 

schade. Van deze 7 gevallen is er slechts 4 keer tot uitkering van de schade overgegaan. Hiermee is 

de dreiging van belangrijke schade die het noodzakelijk zou maken om roeken te doden ter 

voorkoming van deze schade onvoldoende aangetoond.  

 

Ook blijkt uit de schadegegevens dat er sprake is van incidentele schade door roeken en geen 

structurele schade. Het karakter van de afgegeven ontheffing is wel structureel en past dan ook niet 

bij de aard van de schade. Bovendien is er de afgelopen vijf jaar in slechts 4 wildbeheereenheden 

(WBE’s) sprake geweest van belangrijke schade, terwijl de ontheffing wordt afgegeven aan 9 WBE’s. 

In 5 van deze WBE’s is dus zeker geen enkele sprake van concrete dreiging van belangrijke schade.  

Op basis van waarnemingen en literatuur lijkt in ieder geval in de Hoeksche Waard (één van de 

gebieden waar regelmatig sprake is van ‘schadegevallen’) het niet aannemelijk te zijn dat hier 

werkelijk sprake is van een structurele dreiging van belangrijke schade, onder meer vanwege de 

zeldzame verschijning van roeken in dit gebied (zie bijlage 2).  



 
 
Bovendien wordt nergens onderbouwd dat het doden van roeken leidt tot het verminderen van de 

schade door roeken. In haar reactie op onze zienswijze (bijlage 3 van de ontheffing) erkent de 

Provincie Zuid-Holland dat roeken een positieve bijdrage kunnen leveren aan de land- en tuinbouw 

doordat zij insecten zoals emelten en engerlingen eten die gewassen aantasten. Roeken hebben dus 

een negatief effect op land- en tuinbouw doordat zij gewassen kunnen opeten of aanpikken, maar 

ook een positief effect doordat zij schadelijke insecten eten. De vraag is dus of het doden van roeken 

tot minder schade leidt. Dit wordt ten onrechte niet onderbouwd.  

 

Er is onvoldoende onderbouwd dat de ontheffing geen afbreuk doet aan de gunstige staat van 

instandhouding van de roek 

Volgens de Provincie Zuid-Holland brengt de ontheffing de gunstige staat van instandhouding niet in 

gevaar doordat er in Zuid-Holland in het verleden gemiddeld slechts lage aantallen roeken gedood 

zijn ter voorkoming van schade ten opzichte van de landelijke populatie. De ontheffing stelt echter, 

ten onrechte,  geen limieten aan de aantallen roeken die gedood mogen worden per verjagingsactie 

of in zijn totaliteit. Hierdoor is dus niet geborgd dat de aantallen te doden roeken relatief laag blijven.  

Bovendien is er sprake van een significante daling van het aantal roeken in Nederland, zie figuur 1.  

 
Landelijke aantalsontwikkeling roek als 
broedvogel 

 
Landelijke aantalsontwikkeling roek als niet-
broedvogel 

Figuur 1: Aantalsontwikkeling roek in Nederland (bron: Sovon) 

  

De achteruitgang van de roek in Zuid-Holland lijkt zelfs nog groter te zijn dan de achteruitgang op 

landelijk niveau (zie bijlage 3). In haar reactie op onze zienswijze betrekt de Provincie Zuid-Holland de 

effecten van haar ontheffing met betrekking tot de gunstige staat van instandhouding van de roek 

ten onrechte alleen op de  populatie op landelijk niveau. Of voldaan wordt aan het criterium van 

geen afbreuk doen aan een gunstige staat van instandhouding had echter ook getoetst moeten 

worden aan de populatie op provinciaal en lokaal niveau (dit laatste vanwege het feit dat roeken in 

geïsoleerde kolonies leven). Dit volgt ook uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van 

de Raad van State2.  
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De onderbouwing die de Provincie Zuid-Holland aanvoert om aan te tonen dat alleen naar de staat 

van instandhouding op landelijk niveau gekeken zou moeten worden is gebrekkig. De jurisprudentie 

waarop de Provincie Zuid-Holland zich hier baseert, stelt namelijk niet dat er alleen naar de landelijke 

populatie gekeken hoeft te worden. De eerste uitspraak waar de provincie zich in het bestreden 

besluit op baseert3 is namelijk niet relevant. In deze uitspraak toetst de Afdeling het Natura 2000-

aanwijzingsbesluit voor Noordzeekustzone. De Afdeling oordeelt dat de minister bij het vaststellen 

van de instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied naast het bereiken van een gunstige staat van 

instandhouding op landelijk niveau niet eveneens een gunstige staat van instandhouding op 

gebiedsniveau als uitgangspunt dient te nemen. De tweede uitspraak die de provincie noemt is de 

hierboven genoemde uitspraak van 19 juni 2013. Uit die uitspraak volgt, zoals gezegd, juist dat niet 

alleen in het licht van de landelijke populatie moet worden getoetst, maar ook de provinciale en 

lokale populatie. 

 

Omdat niet is aangetoond dat de afgegeven ontheffing geen afbreuk doet aan de gunstige 

instandhouding van de roek dient deze ontheffing vernietigd te worden.    

 

Uitvoering van de ontheffing veroorzaakt onnodig dierenleed door afschot in de broedperiode toe te 

staan 

In onze zienswijze op de ontwerpbeschikking gaven wij aan dat uitvoering van de ontheffing veel 

dierenleed kan veroorzaken doordat afschot in de broedperiode wordt toegestaan. Hierdoor is er 

een groot risico dat oudervogels geschoten worden en jongen een langzame hongerdood sterven. In 

de reactie op onze zienswijze van de Provincie Zuid-Holland wordt dit risico erkent, maar wordt 

aangegeven dat uit afschotgegevens uit het verleden blijkt dat het merendeel van het afschot na de 

broedperiode plaatsvindt. Dit toont aan dat er geen noodzaak is om de ontheffing te laten gelden 

tijdens de broedperiode.(eind januari – juni). Op grond van artikel 73 van de Flora- en faunawet dient 

onnodig lijden van dieren immers voorkomen te worden.  

 

Aan te wenden middelen voor uitvoering van de ontheffing onvoldoende specifiek 

De ontheffing is onvoldoende specifiek over de middelen, installaties of methoden die mogen 

worden aangewend. In artikel 9, tweede lid, van de Vogelrichtlijn is bepaald dat lidstaten die 

overeenkomstig het eerste lid van dat artikel willen afwijken van de artikelen 5 tot en met 8 van de  

Vogelrichtlijn in de afwijkende bepalingen onder meer moeten vermelden welke middelen, 

installaties of methoden voor het vangen of doden zijn toegestaan, onder welke voorwaarden 

afwijkende maatregelen mogen worden genomen en welke autoriteit bevoegd is te verklaren dat aan 

die voorwaarden is voldaan en te beslissen welke middelen, installaties of methoden mogen worden 

aangewend. Uit de zinsnede dat in de wettelijke bepalingen de autoriteit wordt aangewezen die 

bevoegd is te beslissen welke middelen, installaties of methoden mogen worden aangewend volgt 

dat in de ontheffing moet worden bepaald welke van de wettelijk toegestane middelen in dat geval 

mogen worden aangewend voor het doden van roeken. In de voorliggende ontheffing is aan deze eis 

niet voldaan. 
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Op basis van bovenstaande onderbouwing concluderen wij dat de ontheffing ten onrechte verder 

gaat dan strikt noodzakelijk is, er onvoldoende is aangetoond dat deze geen afbreuk doet aan de 

gunstige staat van instandhouding van de roek en deze niet past bij het karakter en de omvang van 

de schade die de roek in Zuid-Holland veroorzaakt. Er is daarom ten onrechte niet gemotiveerd 

waarom er geen andere bevredigende oplossing mogelijk is, namelijk het vergoeden van incidentele, 

zeer beperkte gevallen van schade. De voorliggende ontheffing dient daarom vernietigd te worden.  

 

Vriendelijke groeten, 

 

 
 
 
 
 
 
 
Alex Ouwehand, directeur 
 
Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland 
Bezuidenhoutseweg 50 
2594 AW Den Haag 

 
Cor Nonhof, secretaris 
 
Geert van Poelgeest, voorzitter 
 
KNNV afdeling Delfland 

 
B.J.M. ter Haar (voorzitter) 
 
Stichting Duinbehoud 

 
B.J.M. ter Haar  
 
Stichting Berkheide Coepelduynen 

 
J. Duindam, voorzitter 
Stichting Westlandse Natuur 

 
Hans Zweekhorst (secretaris) 
Vogelwacht Delft e.o. 

 
 
Zie bijgevoegde machtiging 
 
Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. 

 
 
Zie bijgeveogde machtiging 
 
Vogelwerkgroep Zoetermeer 

 
Zie bijgevoegde machtiging 
 
KNNV afdeling Voorne 

 
Jan Prince 
Vereniging Hoekschewaards Landschap 

 
W.Pons (secretaris) 
Natuur- en Vogelwacht  De Vijfheerenlanden 

 
Zie bijgevoegde machtiging 
 
 
Tom Schoenmakers (voorzitter) 
KNNV Waterweg-Noord 

 
Zie bijgevoegde machtiging 
 

 
Richard Smokers, voorzitter 
 



 
 

Vogelwerkgroep van de Natuurvereniging 
IJsselmonde 

 
Cees Kerkhof, secretaris 
 
Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming 
Pijnacker 

 
André de Baerdemaeker, voorzitter 
Stichting Vogelklas Karel Schot 

 
Zie bijgevoegde machtiging 
 
Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming 
Noordwijk 
 

 

  



 
 

Bijlage 1: Schadegegevens roek Zuid-Holland 2011-2015 

 

 
  

Faunaschade in Zuid-Holland
diersoorten: roek

meldingsjaar

provinc

ieID provincie ds diersoort gewas getaxeerd uitgekeerd

oppervlakte 

schade postcode status WBE.naam

2011 9 Zuid Holland 7602 roek appels en peren 47€       19€        3 4231 ZE afgesloten Alblasserwaard-Oost

2011 9 Zuid Holland 7602 roek appels en peren 24€       24€        5,46 3264 LD afgesloten Hoeksche Waard

2011 9 Zuid Holland 7602 roek appels en peren 161€      161€      5,46 3264 LD afgesloten Hoeksche Waard

2011 9 Zuid Holland 7602 roek appels en peren 138€      -€       6 4245 KW afgesloten Vijfheerenlanden

2011 9 Zuid Holland 7602 roek appels en peren 310€      -€       8 4128 BN afgesloten Vijfheerenlanden

2012 9 Zuid Holland 7602 roek mais korrelmais -€       2 4247 TK afgewezen Vijfheerenlanden

2012 9 Zuid Holland 7602 roek appel 120€      -€       3,2 4145 NM afgesloten Vijfheerenlanden

2012 9 Zuid Holland 7602 roek peer 525€      -€       6,8 4145 NM afgesloten Vijfheerenlanden

2012 9 Zuid Holland 7602 roek mais snijmais -€      -€       0 4247 EV afgewezen Vijfheerenlanden

2012 9 Zuid Holland 7602 roek peer 87€       59€        3 4231 ZE afgesloten Alblasserwaard-Oost

2012 9 Zuid Holland 7602 roek peer 886€      828€      19 4128 LX afgesloten Vijfheerenlanden

2012 9 Zuid Holland 7602 roek peer 112€      -€       2,8 4241 XG afgesloten Alblasserwaard-Oost

2012 9 Zuid Holland 7602 roek mais korrelmais -€      -€       0 4247 TK afgewezen Vijfheerenlanden

2012 9 Zuid Holland 7602 roek wintergraan 3.391€   3.141€    4,71 3237 LA afgesloten Voorne

2013 9 Zuid Holland 7602 roek peer 1,38 3281 LT vervallen Hoeksche Waard

2013 9 Zuid Holland 7602 roek peer 466€      -€       9,38 4247 EV afgesloten Vijfheerenlanden

2013 9 Zuid Holland 7602 roek appel 234€      -€       9,37 4247 EV afgesloten Vijfheerenlanden

2013 9 Zuid Holland 7602 roek peer 137€      112€      2,51 4231 ZE afgesloten Alblasserwaard-Oost

2013 9 Zuid Holland 7602 roek peer 400€      375€      10 3281 LT afgesloten Hoeksche Waard

2014 9 Zuid Holland 7602 roek appel 10 3281 LT opdracht taxatie Hoeksche Waard

2014 9 Zuid Holland 7602 roek mais snijmais 3.465€   3.292€    3 4231 VC bezwaar/beroep Alblasserwaard-Oost

2014 9 Zuid Holland 7602 roek appel 9,63 4247 EV opdracht taxatie Vijfheerenlanden

2014 9 Zuid Holland 7602 roek peer 9,5 4247 EV vervallen Vijfheerenlanden

2014 9 Zuid Holland 7602 roek peer 10 3281 LT opdracht taxatie Hoeksche Waard

2014 9 Zuid Holland 7602 roek peer 2,52 4231 ZE opdracht taxatie Alblasserwaard-Oost

2015 Zuid Holland roek peer 18,33 3281 LT

2015 Zuid Holland roek peer 3,07 4231 ZE

Geval voldoet niet aan criteria voor belangrijke schade

Geval voldoet wel aan criteria voor belangrijke schade

Obekend of geval voldoet aan criteria voor belangrijke schade

Bronnen gegevens: 

2011 t/m 2014: door ODH aangeleverd overzicht schadecijfers roek Zuid-Holland

2015: Schadecijfers faunafonds Bij12 http://www.bij12.nl/bij12units/faunafonds/schadecijfers/



 
 

Bijlage 2: Artikel ‘Aanzienlijke schade door Roeken in de Hoeksche Waard’, gepubliceerd in 

‘In Vogelvlucht’ (nummer 34, maart 2016), uitgave van de vogelwerkgroep Hoeksche aards 

Landschap.  

 

Aanzienlijke schade door Roeken in de Hoeksche Waard 

Gerard Ouweneel 

Het afgelopen najaar maakte de Omgevingsdienst Haaglanden namens Gedeputeerde Staten van 

Zuid-Holland bekend te hebben besloten aan een aantal Faunabeheereenheden in de provincie een 

ontheffing te verlenen, zodat deze Roeken te lijf konden gaan indien deze landbouwschade 

aanrichten. Op de toelichtende site van Haaglanden viel te lezen dat Roeken schade konden 

aanrichten aan fruit, granen, graszaad, aardappelen, vollegrondsgroenten, bloemgewassen en de 

boomteelt. Daarenboven wist de Dienst te melden dat Roeken binnen bebouwde kommen zorgen 

voor overlast en bevuilingschade. Voorts verklaarde Haaglanden dat de roekenkolonies, met circa 

2000 broedparen totaal voor Zuid-Holland, zich in het oosten en vooral in het zuidoosten van de 

provincie bevinden, maar dat er ook enkele kolonies in het Deltagebied zijn. En, nota bene, dat uit 

een evaluatie van de gedeclareerde schade over periode 2006-2011 bleek dat die met name in de 

Hoeksche Waard aanzienlijk was geweest en verder ook op Goeree-Overflakkee en op IJsselmonde. 

Dat GS Zuid-Holland de Omgevingsdienst haar Haaglanden grimmige en vogelonvriendelijke 

besluiten laat nemen kregen de vogelbeschermers in deze provincie de laatste jaren al danig 

ingepeperd. Maar deze roekenontheffing is een nieuw dieptepunt. Let wel: ‘Aanzienlijke door 

Roeken veroorzaakte gewasschade in de Hoeksche Waard.’ En voorts ook roekenschade op 

IJsselmonde en Goeree-Overflakkee! Begrijpt u het? 

 

Omdat ik niet uitsluit dat mij tijdens excursies soorten ontgaan, ging ik bij mijzelf te rade over 

Hoekschewaardse roekenwaarnemingen de laatste kwarteeuw. Daarmee was ik gauw klaar. In het 

najaar komen er wel eens paar over onze trektelpost, waarbij uit de verraste uitroepen van 

collegatrektellers op te maken valt dat deze collega’s ze ook zelden in de streek zien. Ik tref ze wel 

eens in West, speciaal langs het Buitenom, de rondweg van Nieuw-Beijerland naar Piershil. Dat 

betreft dan ongetwijfeld vogels die afkomstig zijn van de kolonie onder Geervliet op Putten, net als 

de enkele Roeken die ik op weg naar de Maasvlakte wel eens op Roozenburg spot. De Geervlietse 

kolonie is het schamele restant van de eertijds vele kolonies die de zuidelijke Randstad telde. 

Toen uw schrijver rond 1950 begon met vogelen was de Roek in en rond Rotterdam zo gewoon dat ik 

naliet ze op te nemen in de dagboeken. Thans heb ik daarvan grote spijt, dus wees gewaarschuwd. 

Maar eerst een blik terug Rotterdam In het in 1931 verschenen boekje Vogels in en om de stad doet 

de auteur C.M. Plomp verslag van de gewone in en om Rotterdam voorkomende vogelsoorten.  

 

Van de Roek lezen we dat deze ‘in een paar flinke kolonies onze stad bewoont.’ Plomp verzucht: 

Witte Donderdag en Goede Vrijdag waren voor de Rotterdamsche roeken een paar slechte dagen. ’t 

Stadstimmerhuis had het op hen gemunt. De nesten van de kolonies aan de Diergaardesingel en de 

Groene Hilledijk moesten verdwijnen. ’t Tijdstip was slecht gekozen: in de vacantie. De schooljeugd, 

die heusch toch al niet zoo zachtzinnig is, kreeg hier een lesje in nesten vernielen. En zooals natuurlijk 

is, de jongens waren van de partij.  

 



 
 
Als honden op een haas, zoo vielen ze de uitgestoten nesten aan, om de eieren – in sommige nesten al 

een enkel --, tot struif te trappen. Wanneer zoo’n roekenkolonie nou bepaald niet geduld kan worden 

in een drukke straat, waarom dan juist die vernielpartij in de vacantie? 

 

In 1944 herbergde Rotterdam tenminste negen roekenkolonies en waarschijnlijk meer. Want in het 

rijtje dat de ‘Werkgroep der Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging’ voor dat jaar bijeen 

sprokkelde, ontbreekt de kolonie aan de Parallelweg in Rotterdam-Zuid, eentje die daar tot in de 

vijftiger jaren was gevestigd. Van die negen in 1944 geregistreerde kolonies lagen er vijf in het oude 

stadsdeel ten westen van de Westersingel, met als grootste een vestiging van 32 nesten in de buurt 

van de oude toen al verlaten Rotterdamse diergaarde annex West-Kruiskade. In 1945 al waren er 

twee kolonies minder, die in Spangen en aan de Spanjaardstraat, beide als gevolg van het omhalen 

van de nestbomen. Wijlen Ben van der Velden hield de kolonie aan de Charloische Kerksingel bij. 

Deze telde 14 in 1944 twaalf nesten maar hield voorjaar 1950 op te bestaan als gevolg van het 

omhakken van de bomen, een noodlot dat dus veel kolonies trof. In hoeverre een rol speelde dat het 

publiek de Roeken liever zag gaan dan komen is onbekend maar speelde stellig mee. Het bizarre en 

onsmakelijke hooligantafereel dat de schrijver Plomp beschrijft in zijn boekje, was zeker geen 

eenmalige gebeurtenis. Hoe dan ook, vanaf de tweede helft van de jaren vijftig ging het met de Roek 

in de Randstad bergafwaarts. In 1970 kwam men in Zuid-Holland op 72 roekennesten. In Zeeland 

broedden ze voor het laatst in 1967. Bij de massasterfte onder vogels als gevolg van de toepassing 

van bestrijdingsmiddelen zoals deze in Nederland in het begin van de zestiger jaren plaatshad, waren 

ook Roeken. Roek met walnoot langs de Dorpsweg Nieuw-Beijerland (Arie den Tuinder) 

 

De Hoeksche Waard 

Uit de Hoeksche Waard verdween de Roek aks broedvogel al bijna een halve eeuw geleden als 

broedvogel. Rob Strucker en Mieke Luitwieler bevonden dat de Roek met 200-300 paren tot 

halverwege de jaren veertig een ‘voormalige’ broedvogel was van doorgeschoten grienden, 

binnendijkse bomengroepen en ander opgaand hout. Lebret trof in 1939 een kolonie aan bij 

Schuring. Met enkele paren hielden ze tot rond 1970 stand op het Krabbegors, het paradijsje in de 

splitsing van de Oude Maas en de Dordtsche Kil dat kort na voornoemd jaar werd vergraven. Leen 

Preesman en schrijver hebben ze daar eind jaren zestig nog gezien. Het in 1999 verschenen Vogels 

van de Hoeksche Waard noemt de Roek ‘tot het begin van de jaren tachtig een wintergast in kleine 

aantal en nadien een incidentele wintervogel’. Naar mijn bevinding geldt dat nu nog. Waar komt dan 

die ‘aanzienlijke’ tegen de 10.000 euro lopende schade vandaan. We kunnen er toch vanuit gaan dat 

de leden van onze 15 vogelwerkgroep de streek qua vogels behoorlijk onder controle hebben. Op 

zich is het typisch en dat de Roeken niet naar de Randstad als broedvogel terugkeerden. Onze streek 

en trouwens heel West-Nederland is aardig bebost geworden en biedt dus broedgelegenheid in 

overvloed. Of zou er iets anders aan de hand zijn? Kan het zijn dat degenen die in hun ijver om 

‘aanzienlijke schade’ te claimen en/of de taxateurs die deze toewijzen het verschil tussen Roeken en 

Kauwen dan wel Zwarte Kraaien niet onder de knie hebben, soorten dus die wel in ruime mate in 

onze streek present zijn. Hoe dan ook, onze vogelwerkgroepleden doen er goed aan al hun 

waarnemingen van Roeken zorgvuldig te administreren, inclusief plaats, datum, biotoop en wat ze 

uitspoken.  



 
 
Namens een aantal Zuidhollandse vogelwerkgroepen waaronder de onze is de provinciale 

Milieufederatie tegen de verleende ontheffing in beroep gegaan. Dat de verschillende 

vogelwerkgroepen en/of natuurclubs verenigd optreden met de Milieufederatie als platform is 

overigens een goede zaak. 
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Naschrift 

Martin Benard 

Met name in het begin van deze eeuw was er ieder najaar een behoorlijke influx van Roeken naar de 

omgeving van de Dorpsweg net ten zuiden van Nieuw-Beijerland (thans Buitenom). Er was toen 

sprake van tientallen vogels, die zich tegoed deden aan de walnoten van de langs de Dorpsweg 

liggende boomgaard. Er was toen sprake van een duidelijke toename. Ik heb daar destijds een artikel 

over geschreven in ‘In Vogelvlucht’: zie nummer 10 pagina 7. Inderdaad kwamen die vogels allemaal 

van over het Spui, dus van de Geervlietse kolonie. De in het bewuste artikel geuite wens dat deze 

toen groeiende najaarsinvasie zou leiden tot een nieuwe vestiging als broedvogel is niet uitgekomen. 

Integendeel. In plaats van een verdere toename is het aantal Roeken weer gedaald en bedraagt 

inmiddels al jaren niet meer dan enkele exemplaren, die nog steeds naar de walnotenboomgaard 

komen. In andere voedselbronnen zijn de vogels nauwelijks geïnteresseerd. Je ziet ze dan ook weinig 

op de akkers, meer in de wegbermen. Met de noten nog in de bek, vliegen ze terug het Spui over in 

de richting van Spijkenisse. Ik ken persoonlijk een aantal agrariërs die in de directe omgeving van de 

boomgaard hun land hebben. Geen ervan heeft ooit melding gemaakt van specifiek door Roeken 

aangerichte schade. Als er al schade aan gewassen als spuiten en dergelijke is, wordt die veroorzaakt 

door Houtduiven. Het periode van evaluatie voor de zogenaamd aangerichte schade is blijkbaar 

2006-2011, zie artikel Gerard Ouweneel hierboven. Wellicht dat er in het begin van die periode nog 

wat schade is geweest, en dan met name aan de notenboomgaard. Echter voor de genoemde 

gewassen kan dat niet het geval zijn geweest. En bovendien zijn de aantallen Roeken alle langere tijd 

weer zo laag (maximaal 6 tegelijk in 2015), dat er momenteel nauwelijks sprake kan zijn van enige 

schade door deze soort. Het is dan ook een raadsel waar de informatie over de schade van de Roek in 

de Hoeksche Waard vandaan komt. De conclusies en vragen van Gerard Ouweneel zijn terecht. 
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Bijlage 3: Nieuwsbericht Sovon over aantalsontwikkeling roek in Zuid-Holland 

 

Forse teruggang Roek in Zuid-Holland 

 

Een groot deel van de gegevens is inmiddels binnen. Landelijk stevent de roekenpopulatie af op een 

verlies. De Roek in Zuid-Holland lijkt het nog slechter te doen dan landelijk. 

 

Door Joost van Bruggen, Meetnet-coördinator Kolonievogels 

 

Met de toenemende mate waarop onze trouwe schare Roeken-tellers tegenwoordig de telresultaten 

digitaal doorgeven aan Sovon komt ook het voordeel mee dat we enkele maanden later al een goed 

beeld kunnen schetsen van de toe- of afname van de Roek in 2014. 

 

Van 698 kolonies hebben we de gegevens binnen van zowel 2013 en 2014. Dit komt neer op 70% van 

de bekende Nederlandse populatie zoals we die in 2013 kenden. Dat is voor een landelijke indicatie 

ruim voldoende. Op basis van de tot nu toe beschikbare informatie valt de populatie landelijk met 

4,5% terug, hetgeen neerkomt op 1275 paren. In 2013 bleef de populatie met een landelijke groei 

van 0,5% nagenoeg gelijk aan 2012. 

 

Voor enkele provincies, veelal provincies die maar weinig roekenkolonies kennen (Zeeland &  Noord- 

en Zuid-Holland), is de steekproef te klein om voldoende betrouwbare uitspraken op te baseren. In 

geval van Zeeland zijn weliswaar alle bekende kolonies geteld in beide jaren maar het betreft 'slechts' 

drie kolonies. Een toe- of afname in een van deze kolonies heeft een onevenredig groot effect op het 

provinciale resultaat in vergelijking met bijvoorbeeld een kolonie in Drenthe, waar jaarlijks zo’n 170 

actieve kolonies geteld worden. In Flevoland komt de Roek niet meer voor als broedvogel. 

 

Afname Roek in Zuid-Holland 

 

Van 19 kolonies ontvingen we de telresultaten, dat is 48% van de bekende populatie uit 2012-2013. 

Op basis hiervan komt een achteruitgang van bijna 11% naar voren. Op basis van dit percentage is de 

totale Zuid-Hollandse populatie dit jaar afgenomen met bijna 75 paren. 

 

Tot nu toe werden 2 nieuwe kolonies aangemeld in Zuid-Holland van respectievelijk 1 en 2 nesten. 

Tot nu toe  zijn bij ons geen berichten binnen gekomen van kolonies die dit jaar verlaten werden. Bij 

8 kolonies werd een achteruitgang geconstateerd terwijl bij 14 kolonies positieve resultaten werden 

geboekt. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Opvallende kolonies in 2014: 

 
Verlaten of niet geteld? 

 

Van een aantal kolonies (landelijk) is niet duidelijk wat de status van de kolonie is (verlaten of niet 

geteld). In alle gevallen is 2012 het laatst bekende jaar waarvan we de telresultaten ontvingen. Graag 

horen we hoe het zit met de volgende kolonies in Zuid-Holland: 

 
Uiteraard onze hartelijke dank aan al die tellers die zo snel hun gegevens hebben ingestuurd en 

iedereen die de moeite heeft genomen om de roekenkolonies dit jaar weer te tellen! Zonder jullie 

was dit niet mogelijk. 
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