
Verslag informatiebijeenkomsten verkenning roekenoverlast  

10 februari 2022, De Postwagen in Tolbert 

15 februari 2022, gemeentehuis in Zuidhorn 
 
Op verschillende plekken in de gemeente Westerkwartier hebben 
inwoners last van roeken. We hebben hiervoor tot nu toe nog geen 
plan gemaakt (roekenbeheerplan). 
In 2021 hebben we een verkenning uit laten voeren naar de overlast 
door een deskundige partij. Hiervoor hebben we de meldingen 
gebruikt die inwoners in 2021 hebben gedaan. In drie dorpen hebben 
inwoners veel meldingen gedaan: Leek, Tolbert en Grijpskerk.  
We hebben twee informatiebijeenkomsten georganiseerd. Hier 
hebben we met de inwoners die overlast hebben, besproken hoe we 
dit probleem aan kunnen pakken. 
 
Hieronder staat een korte samenvatting van de presentaties en de 
gestelde vragen. Wilt u het hele verslag ontvangen? Stuur dan een 
mail naar roeken@westerkwartier.nl 
 

Samenvatting presentatie roekenverkenning 

Roeken leven in kolonies. Deze kolonies zijn beschermd door de Wet Natuurbescherming. 
Het aantal roekenkolonies in Nederland neemt af, behalve in het noorden van Nederland.  
 
Voordat de gemeente een besluit neemt over een roekenbeheerplan, is een verkenning 
gedaan naar hoeveel overlast inwoners hebben. Deze verkenning vond plaats op de plekken 
waar de meeste meldingen van overlast vandaan kwamen. Ook is gekeken naar 
beheerlocaties. Dit zijn bosjes waar roeken voor minder overlast zorgen. Hier kunnen we de 
roeken naartoe verjagen of lokken. Op sommige locaties kan dit actief, bijvoorbeeld door 
het ophangen van nesten. Op andere locaties ondernemen we geen actie. 
 
Het verjagen en lokken naar beheerlocaties mag alleen met een ontheffing van de 
provincie. Dit is de toestemming om de acties uit te voeren. Hiervoor is een goed 
beheerplan nodig, waarin staat hoe en wanneer dit verjagen gebeurt.  
 
Als er goedkering is voor een plan, dan kunnen we verjagen. Hiervoor zijn vrijwilligers nodig. 
Het kost vrijwilligers weinig inzet, het effect is groter en de kosten zijn lager. De vrijwilligers 
krijgen instructies hoe dit werkt, voordat ze aan de slag gaan. 
Het is niet de bedoeling dat inwoners hier zelf mee aan de slag gaan. Dit is een overtreding 
van de Wet Natuurbescherming. Ook kunnen de roeken zich dan verspreiden. Met als 
gevolg dat er meer overlastlocaties bij komen.  
 
Er zijn positieve ervaringen bij andere gemeenten. Er is geen zekerheid dat het plan werkt.  
 

aantal klachten per dorp 2021

Leek 71

Tolbert 64

Grijpskerk 34

Niezijl 6

Marum 5

Ezinge 3

Den Horn 2

Aduard 1

Feerwerd 1

Grootegast 1

Noordhorn 1

Oldehove 1

Zuidhorn 1

totaal 191

Westerkwartier 

mailto:roeken@westerkwartier.nl


Drie scenario’s voor de raad 

In 2019 heeft het college besloten het aantal klachten bij te houden en opdracht gegeven 
voor een verkenning. Ook heeft het college gevraagd drie voorstellen (scenario’s) te maken.  
 
De drie scenario’s zijn: 
1. Roekenbeheer is te duur en te onzeker: er komt geen gemeentelijk roekenbeheer; 
2. We gaan werken aan een gemeentelijk roekenbeheer, alleen op plekken met grote 

overlast. Dit gaan we voor langere tijd doen; 
3. We gaan werken aan gemeentelijk roekenbeheer op alle overlastlocaties. Dit doen we 

vier jaar. 
 
Voor alle scenario’s beschrijven we de risico’s en de kans op succes. De vragen en meldingen 
van de omwonenden nemen we mee in dit advies. De inzet van vrijwilligers zorgt ervoor dat 
het plan minder kost en meer kans van slagen heeft. 
 
Op 10 maart vindt nog een informatiebijeenkomst plaats met de omwonenden van 
mogelijke beheerlocaties.  
 
Eind maart doen we een voorstel aan het college over deze scenario’s. Als het college 
akkoord is met het voorstel, gaat het daarna naar de raad. De raad neemt het uiteindelijke 
besluit.  
 
Kiest de raad voor gemeentelijk roekenbeheer, dan stellen we in het najaar het beheerplan 
op. Daarnaast vragen we dan ontheffing aan bij de provincie Groningen. Als de provincie 
toestemming geeft, kunnen we de roeken verjagen vanaf begin 2023. 
Als de gemeenteraad niet instemt, komt er geen gemeentelijk roekenbeheer. 
 
Wat kunt u zelf doen? 

• Aanmelden als vrijwilliger via roeken@westerkwartier.nl; 

• Informatie delen met andere buurtbewoners; 

• Blijven melden van overlast via www.westerkwartier.nl/de-roek; 

• Zorgen dat roeken niet illegaal worden verstoord;  

• Contact zoeken met en inspreken bij de gemeenteraad. 
 

Vragen en antwoorden 

Hieronder een aantal van de gestelde vragen tijdens de informatiebijeenkomsten met de 
antwoorden. 
 
Welke overlast is gemeld bij de gemeente? 
Vooral geluidsoverlast, veel inwoners melden dat ze niet meer met het raam open slapen of 
oordoppen gebruiken.  
Vogelpoep komt op de tweede plaats, vooral in de tuin. Inwoners kunnen de was niet buiten 
hangen of niet meer buiten zitten. Ze hebben veel extra werk aan het schoon maken van 
ruiten of tuinmeubels.  
Ook wandelen of fietsen inwoners niet mee langs paden met bomen waar roeken bovenin 
broeden.  
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De vogelpoep geeft schade aan autolak en zorgt voor een slechtere opbrengst van 
zonnepanelen.  
Ook zijn er meldingen dat er geen andere zangvogels meer in de tuin te zien zijn.  
 
Waarom is de roek beschermd en wat houdt dat in?  
In Nederland leven steeds minder roeken, omdat er minder ruimte voor ze is. Behalve in het 
Noorden. Roeken leven in kolonies en maken gebruik van elkaars nesten. Ook als ze niet 
broeden. De nesten van de roek zijn het hele jaar beschermd. Ook als ze leeg zijn. Inwoners, 
maar ook de gemeente, mogen roeken niet zomaar verjagen of nesten weghalen. Daarvoor 
moet de provincie toestemming geven. Dat kan alleen als er een goed beheerplan is. 
Er staat een geldboete op het verjagen van roeken. Hoe meer roeken worden verjaagd, hoe 
hoger de boete. Ook kan illegaal roeken verjagen ervoor zorgen dat de provincie geen 
toestemming geeft voor het beheerplan. 
 
De roeken brengen schade aan landbouw en verjagen de weidevogels. Kan de gemeente daar 
ook tegen optreden? 
Voor deze schade is het roekenbeheerplan geen oplossing. Dit plan gaat over overlast in de 
woonomgeving. De provincie Groningen geeft geen toestemming voor het bestrijden van 
roeken. Als boeren schade hebben, kunnen ze die wel bij de provincie melden. De provincie 
zal vragen of de schade te voorkomen was. Bijvoorbeeld door maatregelen te nemen om de 
roeken te verjagen (zie: https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/schade-
voorkomen/module-kraaiachtigen/). In sommige gevallen is er wel een vergoeding van 
schade mogelijk (zie: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR601035/1). 
 
Hoe betrekken we inwoners die geen last hebben van de roek? 
Er zijn ook inwoners die geen last hebben van de roek en deze graag willen beschermen. 
Ook op plaatsen waar andere mensen wel overlast hebben. Ook zijn er organisaties die zich  
inzetten voor de bescherming van soorten. Roeken verjagen kan niet zonder 
roekenbescherming. Inwoners kunnen meewerken aan de bescherming van de roek op de 
beheerlocaties. Als inwoners het niet eens zijn met de plannen, kunnen ze ook bezwaar 
maken. 
 
Wat verwachten we van de vrijwilligers? 
Het verjagen met vrijwilligers kan alleen als de raad kiest voor een beheerplan. Hiervoor 
moet de provincie toestemming geven. Dit is op z’n vroegst begin 2023. Om dit plan goed 
te kunnen voorbereiden, hebben we vooraf informatie nodig over het aantal vrijwilligers. 
Vrijwilligers kunnen helpen de roeken te verjagen op de bestaande overlastlocaties. Hoe 
meer inwoners helpen, hoe lichter het werk en hoe meer kans op succes. Als het plan 
doorgaat, ontvangen de vrijwilligers vooraf een instructie. 
 
Welke mogelijkheden zijn er om te verjagen? 
Roeken verjagen mag alleen maar op de manier die de provincie toestaat. Uit ervaring blijkt 
dat het werken met vrijwilligers met speciale zaklampen het beste resultaat heeft. We 
roepen inwoners op dit niet zelf te gaan doen. Dit is een overtreding. Andere manieren 
werken maar tijdelijk of geven een negatief resultaat. Bijvoorbeeld glinstertjes, nep 
roofvogels of alarmpistolen.  
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De roek kent wel een paar natuurlijke vijanden, zoals de ooievaar en de buizerd. Het is 
mogelijk met nestkasten voor roofvogels te werken op plekken waar dit kan. Dit komt dan 
meegenomen in de ontheffing te staan. 
 
Waarom kappen of snoeien we de bomen niet? 
Een boom kappen of snoeien mag alleen als daar een goede reden voor is. Het ongeschikt 
maken voor roeken is geen goede reden. In de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) 
staan de kapregels. 
 
Kunnen we zorgen voor goede broedlocaties in het buitengebied? Bijvoorbeeld rond 
parkeerplaatsen of bij benzinepompen? 
Ja, dit kan. Hier gaan we ook mee aan de slag. Hiervoor hebben we andere partijen nodig. 
Dit kost meer tijd (5-30 jaar). Deze verkenning gaat over een plan op de korte termijn 
(komende vier jaar). 
 
Hoe gaat lokken naar een beheerlocatie? 
Het lokken gebeurt door de oude nesten op de beheerlocatie op te hangen. Daarnaast door 
lokgeluiden te laten horen. 
 
Er komen drie scenario’s. Wat gaat nu als advies naar het college?  
Op dit moment is nog niet duidelijk wat het advies zal zijn. We verzamelen nog informatie 
om de voorstellen goed te kunnen beoordelen. Die informatie bestaat uit: de inzet van 
vrijwilligers, de geschiktheid van locaties en de kosten. Het risico is dat we het probleem 
niet oplossen, maar verplaatsen naar een andere locatie. 
 
Wat is een melding en hoe kan ik een melding doen? 
Op deze site staat een ‘inventarisatieformulier roeken’. Met dit formulier kunt u aangeven 
waar de overlast van roeken is en waar de overlast uit bestaat. De meldingen registreren we 
per huishouden per jaar.  
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