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Nesten zijn jaarrond beschermd. Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaam
heden mogelijk: ja, mits na overleg met ecoloog en eventuele mitigerende maatregelen.
Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecoloog en mitigerende
maatregelen worden genomen.
Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)
Maaien	Middelgrote kraaiachtige, geheel zwart

Schonen	-

met blauwe glans en met afhangende

Baggeren	-

‘broek’. Snavelbasis en keel van volwassen

Snoeien/dunnen	Zie gedragscode, aanvullend: Nesten zijn jaarrond

vogels voorzien van kenmerkende grijs

beschermd. Waar de soort (mogelijk) voorkomt alleen

witte, naakte huid.

snoeien in de periode van augustus t/m februari,
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daarbij nesten ontzien. Roeken broeden hoog in
boomkronen.
Onderhoud waterkeringen	Onderhoud verhardingen	Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)
Voorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden	Sloop kunstwerken en gebouwen	Bouwactiviteiten	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (moge
lijk) broedt: van augustus t/m februari.
Afdammen/dempen/vergraven	Leefgebied 	Opstanden van hoge bomen (broedplaatsen) nabij
graslanden of bouwland (foerageergebied). Kolo
nies worden ook gesticht in dorpen en steden mits
het platteland op korte afstand gelegen is. Vaak in
populierenbosjes langs snelwegen, tankstations of
knooppunten.
Gebruik van het leefgebied	Broedt en slaapt groepsgewijs in hoge bomen, maar
foerageert bijna uitsluitend op de grond, zowel in
graslanden als op akkers. Zwerft ’s winters vaak
groepsgewijs rond in de omgeving van de kolonie,

soort niet broedend
mogelijk broedgeval
broedgeval waarschijnlijk/zeker

maar trekt bij streng winterweer weg.
Voornaamste voedselbronnen	Alleseter: ongewervelden, vooral kevers en regenwor
men, oogstresten, noten, zaden en vruchten.
Leefwijze door het jaar heen	Kolonievogel, maar vormt daarbinnen paren voor het
leven. De broedperiode loopt van begin maart tot
eind juli. Eieren en nesten met jongen vanaf eind
maart tot begin juni. Vliegvlugge jongen in de buurt
van de nestlocatie tot diep in juli.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Roek Corvus frugilegus
Locatie nest	Hoog in de boomkronen.
Aanbevelingen	Let op: nesten zijn jaarrond beschermd. Niet door
roeken gebruikte nesten kunnen ook worden over
genomen door roofvogels en ransuilen.
Belang Waterschapspopulaties	Nationaal belang.
Verspreiding binnen Nederland	Komt in Nederland algemeen voor in met name de
oostelijke helft van het land, vooral in gebieden
met veel graslanden, beekdalen en nabij de grote
rivieren. Niet in uitgestrekte bosgebieden (centrale
Veluwe etc.). Ontbreekt tevens in Zeeland, Flevoland,
op de Waddeneilanden en in grote delen van Noorden Zuid-Holland.
Rode lijst 2004	Beschermingsstatus Vogelrichtlijn	Voor deze soort zijn geen Natura 2000-gebieden
aangewezen.
FF-wet	Strengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3. Jaarrond
beschermd nest.
Bronnen	Literatuur: Bijlsma et al. 2001; LNV, 2009; Snow
& Perrins 1998, SOVON 2002
Websites: www.minlnv.nl,
www.nederlandsesoorten.nl.

