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1 Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 
 

Gemeente Coevorden heeft al jarenlang een roekenpopulatie van boven de 2000 broedparen. De broedkolonies 

bevinden zich hoofdzakelijk in en om de stadskern. Hierdoor leven mens en roek relatief dicht op elkaar. Gezien het 

feit dat roeken in grote groepen bij elkaar leven produceren ze veel geluid en ontlasting. De afgelopen jaren zijn dan 

ook diverse klachten van inwoners bij de gemeente gemeld, die overlast ondervinden van de roeken. Gemeente 

Coevorden heeft in dit kader idverde Advies gevraagd een roekenbeschermingsplan op te stellen waarin de situatie 

geanalyseerd wordt en mogelijke oplossingen worden overwogen. 

 

1.2 Wettelijke bescherming Roek  
 

De bescherming van soorten en hun leefgebieden is geregeld in de Europese Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn en op 

nationaal niveau en verankerd in de Wet natuurbescherming (hierna Wnb genoemd). De roek is beschermd 

conform het beschermingsregime van de Vogelrichtlijn. Dit betekent dat het verboden is om opzettelijk van nature 

in Nederland in het wild levende vogels (dus ook de roek) te doden, verstoren of vangen.  

 

Op nationaal en provinciaal niveau is ook onderscheid gemaakt tussen vogels met vaste nesten en vogels zonder 

vaste nesten. Omdat de roek een kolonievogel is die (normaliter) elk jaar op dezelfde locatie broedt, worden 

nestplaatsen van roekenkolonies als vaste nesten gezien. Dit heeft tot gevolg dat nestlocaties waar gedurende twee 

opeenvolgende jaren gebroed is een jaarrond beschermde status hebben. 

 

Voor verjaging van roekenkolonies is daarom een ontheffing van de Wnb nodig. 

 

1.3 Doelstelling Roekenbeschermingsplan 
 

Een roekenbeschermingsplan vormt de inhoudelijke onderbouwing bij de aanvraag van een ontheffing Wnb om 

roeken te mogen verjagen. In een dergelijk plan is concreet beschreven welke kolonies verjaagd worden en op 

welke nieuwe locaties roeken gedoogd worden. 

 

Dit roekenbeschermingsplan voor Gemeente Coevorden moet worden gezien als een stap daarvoor. Dit rapport 

vormt de onderbouwing voor de te maken overwegingen van de gemeente om al dan niet over te gaan tot 

verjaging. In een analyse zijn de bestaande kolonies in kaart gebracht en ook de locaties waar roeken naartoe 

zouden kunnen vertrekken als over wordt gegaan tot verjaging. Op basis hiervan is ingegaan op mogelijke gevolgen 

van verjaging, wat dit betekent voor de roeken maar ook voor het risico op overlast. Tot slot is aan de hand van een 

aantal scenario’s een advies opgenomen. 

 

1.4 Werkwijze 
 

Ten behoeve van dit plan zijn de telgegevens van de roekenpopulatie in Coevorden van de afgelopen jaren 

geanalyseerd. Vervolgens is door een ecoloog van idverde Advies een terreinbezoek (d.d. 21 juli 2020) uitgevoerd 

waarbij alle overlastlocaties zijn bezocht. Dit om een beeld te krijgen van de situatie ter plaatse en eventuele 

mogelijkheden om roeken te verjagen. Daarnaast is binnen een straal van circa 4 kilometer rond de kolonies 

beoordeeld of geschikte alternatieve kolonielocaties aanwezig zijn. Daarbij kan het voorkomen dat locaties geschikt 

voor roeken zijn, maar vanwege groot risico op nieuwe overlast niet wenselijk zijn. Op basis van de bevindingen is 

een advies opgenomen t.a.v. roekenverjaging in Coevorden.  
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2  Roeken in Coevorden  
In dit hoofdstuk is aangevangen met een beknopte beschrijving van de 
biotoopeisen van de roek en de staat van instandhouding. Vervolgens 
is ingegaan op het voorkomen en de populatietrend van roeken in 
Coevorden. Tot slot zijn de kolonielocaties waar overlast wordt 
ondervonden beknopt beschreven. 
 

2.1 Biotoopeisen en staat van instandhouding  
 

Het Kennisdocument Roek (BIJ12, 2017) zegt het volgende over de biotoopeisen ten aanzien van het leefgebied en 

verblijfplaatsen van de roek. 

 

Leefgebied 

De roek leeft vooral in gebieden die bestaan uit vochtige gras- en bouwlanden met verspreid staande clusters van 

bomen. Vooral boombestanden die bestaan uit meerdere soorten bomen en struiken hebben de voorkeur. Ook 

parklandschappen en parken worden gewaardeerd door roeken. Roeken foerageren veruit het meest op vochtige, 

door melkvee begraasde en/of bemeste graslanden en op (net bewerkt) akkerland. Op deze percelen vindt de roek 

vrijwel het hele jaar ongewervelden, zoals insecten en wormen. Maar ook de combinatie van houtwallen, hagen, 

poelen en kleine bosjes zorgen voor een gevarieerd insectenaanbod (bron: Kennisdocument Roek, BIJ12, 2017). 

 

Verblijfplaatsen 

Roeken kunnen in vrijwel alle boomsoorten broeden. De roek maakt als soort geen onderscheid tussen 

boomsoorten, zolang de nestboom maar een minimale hoogte (bij voorkeur minimaal 15 meter) en voldoende 

takvorken heeft. Uit onderzoek blijkt dat er wel sprake is van enige vorm van inprenting. Dat houdt in dat roeken uit 

een kolonie vaak een sterke voorkeur hebben voor dezelfde boomsoort bij het vestigen van een nieuwe kolonie. 

(bron: Kennisdocument Roek, BIJ12, 2017). 

 

In het najaar en de winterperiode is er sprake van winterslaapplaatsen. De roeken van één of meerdere kolonies, 

soms aangevuld met overwinterende roeken uit Oost-Europa en met andere kraaiachtigen, concentreren zich aan 

het eind van de dag rondom bepaalde boompartijen. Daarin overnachten ze gezamenlijk. Deze winterslaapplaatsen 

hebben soms overlap met de broedlocaties, maar vaak gaat het om andere boomclusters (bron: Kennisdocument 

Roek, BIJ12, 2017). 

 

Staat van instandhouding 

De Staat van Instandhouding van de Roek als broedvogel in Nederland is matig ongunstig. Dit geldt ook voor de 

provincie Drenthe. De trend van de periode 1990-2018 is een significante afname van < 5%. Daarentegen is de 

laatste 12 jaren geen significante aantalsverandering in Drenthe te zien (bron: SOVON). 

 
2.1 Verspreiding Roek in gemeente 
 

In onderstaande tabel 2.1 zijn de tellingen van de roekennesten in gemeente Coevorden weergegeven. Deze 

locaties zijn ook op kaart weergegeven in bijlage 1. De afgelopen 10 jaar is in gemeente Coevorden een geleidelijke 

daling van het totaal aantal roeken te zien, van ruim 2600 nesten in 2010 naar circa 2300 in de afgelopen 3 jaar 

(daling van 10%). Van 2017 op 2018 is een plotselinge daling van 8% te zien, waarna het aantal roeken rond de 2300 

is blijven steken. Mogelijke verklaring hiervoor is de droogte van de afgelopen jaren, waardoor mogelijk minder 

voedsel beschikbaar was en de roeken moeite hadden met het grootbrengen van de jongen. 

 

Van de circa 12 kolonielocaties bevinden zich er 10 in het stedelijk gebied van Coevorden. Hiervan worden 8 locaties 

gezien als overlastlocaties, waar mensen hinder ondervinden. 
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Tabel 2.1. Tellingen roekennesten in Coevorden (bron: WBE Kerspel Dalen). In groen zijn de kolonies weergegeven 

die ‘gedoogd’ worden, in oranje de kolonielocaties waar overlast wordt ondervonden. Op de niet gemarkeerde 

locaties hebben in het verleden roeken gebroed en zijn ze nu afwezig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Overlastlocaties  
 

Onderstaand is per overlastlocatie een korte omschrijving gegeven met eventuele kenmerken/bijzonderheden. Bij 

een aantal van de locaties is ook een foto bijgevoegd. 

 

Loozermars Links en rechts v/d rondweg 

Deze relatief grote kolonie (257 nesten in 2020) bevindt zich aan beide zijden van de rondweg N382, aan de 

noordkant van Coevorden. De aantallen zijn schommelen de afgelopen 5 jaar tussen de 211 en 272 broedparen. 

 

Kerkhof Ballast 

Verspreid rondom het kerkhof broeden de roeken in de hoge bomen (133 nesten in 2020). Tijdens de veldinspectie 

werden de nesten met name geconstateerd nabij de entree aan de zuidzijde van het kerkhof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2.1. Roekenbomen (rechts) ter hoogte van de entree van het kerkhof. 

 

De kolonie is nog niet zo oud en is vanaf 2011/2012 sterk gaan groeien. De afgelopen 5 jaar heeft het aantal 

geschommeld tussen de 142 en 112 broedparen.  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nam-weg Dalerveen 72 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reinderdijk Dalen 8 44 31 27 27 29 3 4 0 0 0

A37 wachtum 256 276 239 243 218 169 121 85 91 95 87 onbekend onbekend

Achterkamp Dalen 36 48 35 38 36 0 0 0 0 0 0

Looweg 185 183 162 137 102 66 53 20 10 7 0

Loozermars Links en rechts v/d rondweg 226 221 171 196 190 182 216 213 211 238 227 272 257

Rondom kerkhof Ballast 4 1 0 39 39 79 91 124 138 142 112 118 133

Watertoren + park 205 205 233 244 274 299 280 258 230 229 191 207 188

Pampert 184 208 213 215 250 276 255 257 262 277 252 288 269

Klinkenvlier + Europa Garage 680 632 955 935 846 821 780 819 835 727 608 650 622

Krimweg + Fleurke / Oude zuivering 242 344 284 275 231 297 263 241 238 235 230 209 198

Huttenheugte (Center Parcs 176 274 230 112 215 247 311 353 427 473 475 onbekend

Voormalige Landbouwschool 24 16 17 32 42 39 36 32 26 24 30 25

Brandweerkazerne 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wachtum 5 0 0 0 3 6 0 0 0 0

Tegenover C-1000 17 11 0 7 0 0 0 0 0

Binnenvree 35 40 22 13 0 0 0 0 0

School Dalerveen 3 5 13 0 0 0 0 0 0

Coop Oldegarm 10 10 20 7 0 0 0 0

Schutse Stieltjeskanaal 4 17 35 50 52 66 59 68 70 63

Poppenhare/Stieltjeskanaal 16 47 65 15 0 0 0 0

Zaal De Loo/JC Homanstraat 9 16 20 19 11 21 onbekend onbekend

Jonkeren en Vos 15 11 11 3 onbekend onbekend

Picardiekanaal 4

Totaal 2098 2419 2668 2682 2466 2627 2442 2455 2496 2484 2300 2319 1755

Locatie
Aantal nesten per Jaar in Coevorden door WBE 'Kerspel Dalen'
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Watertoren + park 

De nesten van de roeken (188 in 2020) bevinden zich in de bomen ten noordoosten van de watertoren, als 

onderdeel van het park. Een deel van de nesten bevindt zich boven het wandelpad van het park. In 2013 bestond de 

kolonie uit 299 broedparen, de jaren daarna is het aantal geleidelijk gedaald naar de 188 broedparen dit jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2.2. Roekenbomen (linkerzijde) nabij de watertoren en het Van Heutszpark. 

 

Pampert 

Deze relatief grote kolonie (269 nesten in 2020) bevindt zich in de eiken die het noordelijke en zuidelijke deel van 

het sportpark De Pampert scheidt. Onder de bomen loopt een fietspad dat gebruikt wordt om op het sportpark te 

komen. Daarnaast kan nestmateriaal en ontlasting op de sportvelden terecht komen. De afgelopen 5 jaar is deze 

kolonie vrij stabiel in aantal nesten gebleven, fluctuerend tussen de 252 (2018) en 288 (2019) broedparen. 

 

Klinkenvlier + Europa Garage 

Dit betreft met in totaal 622 nesten in 2020 de grootste kolonie van Coevorden. Het overgrote deel van de nesten 

bevindt zich in de twee bosjes aan weerszijden van de rondweg N382, tussen de hoofdweg en de afritten. Daarnaast 

bevinden zich een aantal nesten ten zuiden van het bosje, in de bomen op het sportpark Klinkenvlier. 

Foto 2.3. Bosje tussen de rondweg en de afrit waar de meeste roekennesten zich bevinden.  
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In 2010 bestond deze kolonie uit ruim 950 broedparen. De jaren daarna is het aantal geleidelijk gedaald naar rond 

de 800 broedparen. Vanaf 2017 is het aantal verder gedaald met in de afgelopen 3 jaar tussen de circa 600-650 

nesten. 

 

Krimweg + Fleurke / Oude zuivering 

De kolonie (198 nesten in 2020) concentreert zich in de eiken aan de zuidzijde van het water Lutterhoofdwijk, ten 

noorden van het bedrijventerrein. De afgelopen 5 jaar is een geleidelijke daling te zien (238 nesten in 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2.4. Bomen op de zuidoever van de Lutterhoofdwijk waarin de roeken broeden. 

 

Schutse Stieltjeskanaal 

De nesten (63 in 2020) bevinden zich in een brede groenstrook met bomen langs het kanaal, ten noordoosten van 

Woonzorgcomplex De Schutse. In de bomen grenzend aan het complex (zie foto 2.4) wordt niet gebroed. De 

afgelopen 5 jaar is de kolonie vrij stabiel, fluctuerend tussen de 59 (2017) en de 70 (2019) broedparen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2.4. Bomen ten zuidwesten van de kolonie, hier wordt niet gebroed. 

 

Zaal De Loo / JC Homanstraat 

Dit betreft een kleine kolonie (21 nesten in 2018). Tijdens het terreinbezoek (21 juli 2020) zijn de nestlocaties niet 

gevonden. Dit heeft er mogelijk mee te maken dat de roeken klaar waren met broeden en dan niet meer actief zijn 

rondom de broedlocatie. Mogelijk is deze locatie niet meer in gebruik.  
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3   Alternatieve locaties  
Onderstaand zijn de randvoorwaarden van geschikte alternatieve 
kolonielocaties opgesomd en zijn de alternatieve locaties voortkomend 
uit het terreinbezoek benoemd. 
 

3.1 Randvoorwaarden  
 

Bij het zoeken naar geschikte alternatieve broedlocaties voor de overlastkolonies moet rekening worden gehouden 

met de randvoorwaarden die de roek stelt aan de functionele leefomgeving. Een kolonielocatie kan alleen succesvol 

functioneren als de omgeving voldoende habitat van voldoende kwaliteit biedt.  

 

Conform het Kennisdocument Roek (BIJ12, 2017) moet de functionele leefomgeving van een nestplaats van de roek 

idealiter het volgende leveren: 

 Er moeten voldoende ‘volwassen’ bomen van minimaal 15 meter hoog, incidenteel lager (tot 7 meter), 

aanwezig zijn die voldoende stevige takvorken bevatten. 

 Er moet een gevarieerd boomsoortenbestand zijn, waarvan in ieder geval een deel aansluit bij de voorkeur 

van de lokale populatie. Naast de nestbomen moet er ook het gehele jaar voldoende takmateriaal 

beschikbaar zijn voor de nestbouw. 

 Er moet minimaal 1,5 hectare (vochtig) bemest gras- of bouwland per broedpaar aanwezig zijn in een 

straal van 1.500 meter van de locatie waar de kolonie zich bevindt. Dit grasland moet voorzien in 

voldoende voedselaanbod in de vorm van ongewervelde bodemfauna tijdens de cruciale jongenfase. Ook 

moeten de roeken op die plekken niet verjaagd of bejaagd worden. 

 

3.2 Potentiële alternatieve locaties  
 

Roeken hebben moederkolonies en satellietkolonies. Een moederkolonie is een stabiele kolonie met grote aantallen 

broedparen die al jaren op dezelfde locatie aanwezig is. Een satellietkolonie heeft kleinere aantallen, fluctueert 

meer en bevindt zich vaak in de directe omgeving van de moederkolonie. Deze kolonies kunnen plotseling ontstaan, 

maar ook opeens weer verdwijnen. Satellietkolonies zijn op dit moment niet duidelijk aan te wijzen in Coevorden. 

Van 2010 tot 2014 zijn er wel een aantal satellietkolonies geweest (o.a. Binnenvree, Coop Oldegam, zie tabel 2.1), 

deze zijn weer verdwenen. 

 

Bij roeken vindt de vestiging van satellietkolonies meestal plaats binnen een straal van 3 tot 4 kilometer van de 

moederkolonie. Deze afstand kan bij verstoring of verdwijning van de oorspronkelijke kolonie variëren van 1 tot 5 

kilometer, afhankelijk van de geschiktheid van het leefgebied (bron: Kennisdocument Roek, BIJ12).  

 

Alle overlastlocaties bevinden zich in de bebouwde kom van Coevorden. Klaarblijkelijk biedt de stad en het 

aangrenzende buitengebied voldoende geschikt functioneel leefgebied om de kolonies in stand te houden. Op basis 

van dit gegeven en het feit dat vestiging van nieuwe locaties meestal op korte afstand plaatsvindt is binnen een 

straal van circa 4 kilometer rond de kolonies beoordeeld op aanwezigheid van geschikte alternatieve broedlocaties. 

Hierbij zijn lijnvormige groenelementen geselecteerd en in twee categorieën verdeeld: geschikt en matig geschikt. 

Matig geschikt heeft meestal te maken met de beperkte leeftijd/grootte van de bomen. De geschiktheid zegt alleen 

iets over de geschiktheid van de locatie als broedplaats voor de roeken, het zegt niets over de geschiktheid in relatie 

tot eventuele overlast voor mensen. 

 

De geselecteerde alternatieve locaties zijn opgenomen in tabel 3.1 en weergegeven in de kaarten in bijlage 1. De 

nummers in de tabel en kaart corresponderen met elkaar. In de derde kolom van de tabel zijn enkele kenmerken 

van de locatie beschreven, onder andere of bewoning van mensen nabij is. Alle 18 aangewezen locaties betreffen 

locaties waarvan de verwachting is dat roeken hier kunnen gaan broeden op het moment dat een van de 

overlastlocaties wordt verjaagd. De kans is daarnaast ook groot dat een verjaagde kolonie uiteenvalt in kleinere 

groepen die zich aansluiten bij een andere kolonie of elders in de stad tot broeden komen. Alternatieve locaties in 

het centrum zijn niet op kaart weergegeven omdat ervan uitgegaan is dat deze eveneens voor overlast zullen 

zorgen.  



Roekenbeschermingsplan gemeente Coevorden  10 

 

 

Tabel 3.1. Potentiële alternatieve locaties vestiging roeken. 

Nr. Naam Categorie Toelichting / kenmerken 

1 De Loo (doorgaande weg richting Dalen) Geschikt Relatief weinig woningen, heeft in het verleden 
een kolonie gebroed 

2 Loosche Mars Geschikt Relatief weinig woningen 

3 Veenschapsweg Geschikt Relatief weinig woningen  

4 Hoofdweg, Steenwijksmoer Geschikt Veel woningen dicht tegen de bomen aan 

5 Kanaal Coevorden-Zwinderen, Ballast Matig geschikt Bomen aan de kleine kant, deels boven water 

6 Hoogehaar Matig geschikt Bomen aan de kleine kant, relatief weinig 
woningen 

7 Oude Dalerveensestraat (west) Geschikt Grote beuken, relatief weinig woningen, 
sportvelden in de nabijheid 

8 Oude Dalerveensestraat (oost) Geschikt Relatief weinig woningen, sportvelden in de 
nabijheid 

9 Dwarsdijk Geschikt Groene woonerven dichtbij, risico op nieuwe 
overlast 

10 De Hullen Matig geschikt Bomen aan de kleine kant, groene woonerven 
dichtbij, risico op nieuwe overlast 

11 Klinkenvlierse Plas – Alte Picardiekanaal Matig geschikt Mogelijk te bosrijk en risico op overlast recreatie 

12 Stephensonweg Geschikt Verlengde van bestaande kleine kolonie, 
bedrijventerrein, relatief weinig woningen 

13 houtwal Leeuwerikenveld Geschikt Grens met buitengebied, bedrijventerrein, relatief 
weinig woningen 

14 De Hulteweg, Leeuwerikenveld Geschikt Vlakbij buitengebied, bedrijventerrein 

15 Klooster (weg) Geschikt Woningen, groot risico op nieuwe overlast 

16 Dalen (dorp) Geschikt Veel woningen, groot risico op nieuwe overlast  

17 Steenwijksmoer, dorpskern Geschikt Veel woningen, groot risico op nieuwe overlast  

18 Klooster (dorp) Geschikt Veel woningen, groot risico op nieuwe overlast 

 

Ter illustratie zijn onderstaand twee foto’s van geschikte alternatieve locaties opgenomen (nr. 9 en 14 in tabel 3.1). 

Op locatie 9 bevinden woonerven zich dichtbij waardoor er een reëel risico op nieuwe overlast is. Locatie 14 is 

eveneens geschikt en bevindt zich nabij bedrijven, woningen ontbreken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3.1. Geschikte alternatieve broedlocatie aan de Dwarsweg, met een risico op nieuwe overlast. 
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Foto 3.2. Geschikte alternatieve broedlocatie langs De Hulteweg, met alleen bedrijven in de omgeving. 
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4  Verplaatsen van kolonies  
Voor het verjagen van roekenkolonies zijn verschillende maatregelen 
mogelijk. De ene maatregel is daarbij effectiever dan de andere. 
 

4.1 Diverse methoden Roekenverjaging  
 

1. Verwijderen van nesten 

De nesten worden op de overlastlocatie verwijderd als het nest niet in gebruik is. Dit betekent dat ze verwijderd 

worden tot aan de eerste leg, als er nog geen ei in ligt (voorkeursperiode: september tot half januari). Het 

verwijderen van nesten op overlastlocaties gebeurt in 2 fasen. Tijdens de eerste fase worden nesten op 

overlastlocaties verwijderd. Dit gebeurt bij voorkeur in december/januari. Tijdens de tweede fase worden nesten 

verwijderd die, na de eerste fase, op ongewenste locaties in aanbouw zijn (zie 2).  

 

2. Nieuwe nesten verwijderen  

Nesten die in aanbouw zijn op één van de overlastlocaties of andere ongewenste nieuwe locaties, worden 

verwijderd. Wanneer de nestbouw is afgerond en het broeden is begonnen is het niet meer mogelijk om deze 

nesten te verwijderen. 

 

3. Plaatsen van verjagingsmiddelen 

Een andere mogelijkheid om de vogels te leren dat overlastlocaties niet geschikt zijn om hier te gaan broeden, is 

door verjagingsmiddelen in de bomen op te hangen. Deze verjagingsmiddelen worden tijdens het verwijderen van 

de aanwezige nesten opgehangen. Als verjagingsmiddelen moet men denken aan bewegende reflecterende bakens 

zoals zilverpapier, blikken, schriklint. Daarnaast kunnen ook nepkraaien worden toegepast (op de kop hangend).  

 

Het nadeel van deze maatregelen is dat ze niet altijd effectief zijn en dat effectiviteit van tijdelijke aard is. Roeken 

zijn intelligente vogels die snel door hebben dat de toegepaste middelen niet gevaarlijk zijn. Gewenning van nieuwe 

objecten in de leefomgeving vindt daardoor snel plaats. Om gewenning te beperken/voorkomen moeten 

verjagingsmiddelen periodiek worden verplaatst en/of nieuwe middelen worden toegepast. De beste periode voor 

het plaatsen van verjagingsmiddelen is januari.  

 

4. Actief verjagen van roeken 

Actief verjagen is een effectieve maar intensieve/kostbare maatregel. Angstgeluiden van roeken kunnen met 

staande- of met mobiele apparatuur (megafoon ‘Scarecrow’, alarmpistolen) worden afgespeeld. Het verjagen met 

geluid wordt (in overleg met de bewoners) ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds (zonsondergang) uitgevoerd. Om 

gewenning te voorkomen is het van belang om diversiteit in tijd, routing en vervoersmiddel toe te passen. 

 

 

4.2 Kans op succes in Coevorden  
 

Bovengenoemde verjagingsmethoden kunnen ook in Coevorden effectief zijn als het gaat om verplaatsing van de 

betreffende kolonie. Echter de grootste factor die het succes van verjaging bepaalt is of de roeken na verjaging op 

een locatie neerstrijken waar geen tot nauwelijks risico op overlast is. Een groot risico van het verjagen van roeken 

is namelijk dat de overlast niet wordt opgelost maar wordt verplaatst en mogelijk zelfs vergroot. Dit laatste kan 

bijvoorbeeld gebeuren als een kolonie van enkele honderden nesten wordt verjaagd en zich opsplitst. Dan kan het 

voorkomen dat één grote overlastlocatie uiteenvalt in meerdere overlastlocaties van kleinere omvang.  

 

In Coevorden is het risico van ‘probleemverplaatsing’ erg groot. Bij verjaging van een kolonie is de kans groot dat de 

vogels elders in de kern van Coevorden tot broeden komen, er zijn voldoende alternatieven waar ze terecht 

kunnen. Ervan uit gaande dat verplaatsing binnen de kern niet gewenst is, betekent dit dat een intensieve verjaging 

moet plaatsvinden om de dieren naar het buitengebied te verplaatsen. Echter zijn in het buitengebied tal van 

locaties waar de vogels zich naar toe zouden kunnen verplaatsen (zie kaarten in bijlage 1). Het gaat om bomenrijen 

langs wegen en bebouwing maar ook om dorpskernen zoals Dalen, Steenwijksmoer en Klooster. De kans dat op 

deze locaties eveneens overlast wordt ondervonden is zeer groot.  
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Bovendien hebben roeken de neiging om na één of enkele jaren weer terug te keren naar hun favoriete locatie. Dit 

betekent dat de kans op een succesvolle verjaging waarbij het resultaat is dat een geschikte nieuwe gedooglocatie 

in gebruik wordt genomen klein is. Om dit te bereiken zal naar verwachting een jarenlange intensieve verjaging van 

de vogels nodig zijn op locaties waar ze niet gewenst zijn. 

 

 

4.3 Advies Roekenverjaging  
 

Aan de hand van de uitgevoerde analyse is er geen eenvoudige/duidelijke oplossing voor handen om de overlast 

van de roeken in Coevorden op duurzame wijze te verminderen. Het advies is daarom in de vorm van drie scenario’s 

uiteengezet. Onderstaand zijn deze beknopt beschreven. Het is aan de gemeente om deze in overweging te nemen 

bij het besluit om al dan niet over te gaan tot maatregelen. 

 

Scenario 1: Niet verjagen, ontwikkeling roekenkolonies en overlastmeldingen monitoren 

Zoals beschreven in paragaaf 4.2 is het risico van probleemverplaatsing erg groot. Ervan uitgaande dat overlast het 

meest wordt ondervonden op locaties waar mensen wonen, zijn de huidige locaties relatief gezien nog niet zo 

ongunstig. Tijdens het terreinbezoek is geconstateerd dat de 5 grootste kolonies zich relatief ver van woonhuizen 

bevinden. Met name de grootste kolonie nabij Klinkenvlier bevindt zich in dat opzicht op een ‘gunstige’ plek, tussen 

de rondweg (N382) en de afrit.  

 

Dit in het achterhoofd houdend en het feit dat het risico op probleemverplaatsing of zelfs -vergroting erg groot is, is 

dit een reëel scenario dat overwogen moet worden. Hoe dan ook zullen mens en roek met elkaar samen moeten 

leven. Door de aantallen en locaties van de roeken te blijven monitoren en ook de overlastmeldingen te monitoren 

en duidelijk te communiceren naar belanghebbenden kan het begrip van de mensen voor de situatie wellicht 

vergroot worden. 

 

Scenario 2: Enkele (kleine) overlastlocaties verjagen 

Overlastlocaties selecteren die nu voor relatief veel overlast zorgen en relatief kleine aantallen (<100) broedparen 

hebben. Van deze locaties is de kans op succesvolle verjaging het grootst en het risico op probleemverplaatsing het 

kleinst. Momenteel zijn er twee kleine overlastlocaties met 21 (locatie Zaal De Loo/JC Homanstraat) en 63 

broedparen (locatie Schutse Stieltjeskanaal). Overwogen kan worden om deze te verjagen. Echter ook bij kleine 

kolonies bestaat het risico dat de vogels op minder gunstige locaties gaan broeden.  

 

Ter illustratie: De kolonie aan het Schutse Stieltjeskanaal bevindt zich momenteel in een brede groenstrook op een 

relatief rustige plek, ten noordoosten van Woonzorgcomplex De Schutse. Bij verjaging bestaat het risico dat de 

vogels zich verplaatsen naar de bomen direct grenzend aan het woonzorgcomplex of in het Van Heutzpark.  

 

Scenario 3: Specifieke maatregelen ter beperking van overlast 

Mogelijk zijn specifieke maatregelen denkbaar die overlast op locaties kan beperken. Ter plaatse van sportpark de 

Pampert (269 broedparen) wordt bijvoorbeeld overlast ervaren doordat er ontlasting en takjes op de sportvelden 

terecht komen. Wellicht kan dit voorkomen worden door op enige wijze te zorgen voor een overkapping op deze 

specifieke locaties. 

 

Geen realistisch scenario: Alle overlastlocaties verjagen 

Verjaging van alle overlastlocaties (binnen een kort tijdsbestek van enkele jaren) is geen reëel scenario. Hiermee 

wordt chaos binnen de totale roekenpopulatie gecreëerd, waarbij de dieren zich zullen uitspreiden over Coevorden 

en hoogstwaarschijnlijk voor meer overlast zullen zorgen dan nu het geval is. Bovendien is het negatieve effect op 

de roekenpopulatie te groot en komt de lokale staat van instandhouding van de roek in gevaar. Het bevoegd gezag, 

de provincie, zal hier niet mee akkoord gaan en zal derhalve geen ontheffing verlenen.  
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5  Aanbevelingen 
  
 

5.1 Informeren bewoners en belanghebbenden 
 

De afgelopen jaren hebben onze ecologen ervaren dat overlast door roeken een gevoelig onderwerp is onder 

bewoners maar ook politiek gezien. Wat voor de een overlast is, kan voor de ander een mooi schouwspel zijn. Het is 

daarom belangrijk om duidelijk te communiceren naar betrokken mensen, bijvoorbeeld als het gaat om het nemen 

van maatregelen. Het is goed om bewoners van tevoren te informeren over de voorgenomen maatregelen zodat ze 

hiervan op de hoogte zijn en ook weten welke overweging hierachter zit. Daarbij is het belangrijk om te melden dat 

het nemen van maatregelen geen garantie is voor de vermindering van overlast. Roeken zijn intelligente dieren die 

zich niet zomaar laten verjagen. 

 

Uit ervaring blijkt ook dat als gekozen wordt om op één of enkele overlastlocaties over te gaan tot verjaging, dat 

mensen die overlast hebben van een andere kolonielocatie hier vragen over gaan stellen. Het is daarom sterk aan te 

bevelen om een duidelijke onderbouwing te hebben voor de gemaakt keuzes. 

 

5.2 Monitoring  
De analyse in dit plan kon mede worden uitgevoerd door de beschikbaarheid van tellingen van de kolonies die vanaf 

2008 elk jaar zijn uitgevoerd. Ten behoeve van een kwantificering van het probleem dat ervaren wordt maar ook 

ten behoeve van het beeld van de staat van instandhouding van de roek, wordt geadviseerd om deze tellingen de 

komende jaren op dezelfde wijze door te zetten. De gegevens vormen een belangrijke bron om voorgenomen 

maatregelen of gemaakte keuzes te onderbouwen. 

 

Daarnaast is het van belang om ook de meldingen van overlast te monitoren. De meldingen van overlast kunnen 

worden afgezet tegen de cijfers van de roekentellingen. Op deze manier wordt bijvoorbeeld inzichtelijk of het om 

specifieke locaties gaat die voor overlast zorgen. Ook is het nuttig om informatie te hebben over het type overlast 

dat ervaren wordt. Het kan bijvoorbeeld alleen om ontlasting gaan of alleen om geluid. Op basis hiervan kunnen 

mogelijk meer specifieke maatregelen worden overwogen. 
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Bijlage 1 Kaarten kolonielocaties en alternatieven 

  


