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P e r s b e r i c h t 
 

Jaarlijkse roekentelling door KNNV Drachten gaat 15de jaar in 
In Drachten bevinden zich vier roekenkolonies, waaronder één van de grotere van 
Friesland. Op zaterdag 7 april worden het aantal nesten voor het vijftiende jaar op rij 
geteld. De Vereniging voor Veldbiologie KNNV afd. Drachten verricht deze jaarlijkse 
telling voor SOVON. SOVON is een landelijke organisaties die de vogeltellingen in 
Nederland coördineert. Vogelliefhebbers krijgen dit jaar de kans om mee te gaan met 
deze telling. Deze KNNV-excursie verzamelt zich om 11.00 uur op de parkeerplaats bij 
de Meldij in Drachten. Vandaar uit worden de kolonies bij de Slingehof, Tjaarda, 
Spijkerdorp en Reidingpark bezocht. Belangstellenden kunnen contact opnemen met 
Hotze Simonides 0512 514382 
 
Reidingpark 
Door het tellen over een langere periode zijn de schommelingen van het aantal nesten 
goed te volgen. Over het algemeen is dit aantal redelijk stabiel. Toen echter enkele 
jaren geleden het Reidingpark op de schop ging had dit grote gevolgen. Door de onrust 
kelderde het aantal nesten sterk. De Roek bleek echter veerkrachtig en momenteel zit 
het weer op het oude niveau van zo’n 200 à 250 nesten. Daarmee behoort het 
Reidingpark tot één van de grotere Roekenkolonies van Friesland. 
 
De Roek 
De Roek is een grote zwarte vogel en lid van de kraaienfamilie. Hoewel ze even 
zwarten groot zijn als een kraai zijn ze doorgaans makkelijk van kraaien te 
onderscheiden omdat ze in grote groepen voorkomen. Het uiterlijk is ook anders, de 
Roek heeft een onbevederde snavelbasis, waardoor hij een witachtig gezicht heeft. 
Daarnaast heeft hij een “broek” aan, dat wil zeggen, hij heeft afhangende dijveren.  
 
Ruimte voor iedereen 
Jarenlange vervolging en een daaruit volgende afname brachten de broedpopulatie van 
de Roek vijftig jaar geleden op een dieptepunt. Verminderd gebruik van gifstoffen en 
een wettelijke bescherming leidden in de jaren zeventig van de vorige eeuw in veel 
voormalige broedgebieden een spectaculair herstel in. Inmiddels lijkt de populatiegroei 
te stagneren. Tegelijk neemt het aantal klachten over Roeken toe vanwege 
landbouwschade en andere vormen van overlast bij broedkolonies. Voor de akkerbouw 
echter kan de roek eerder als een nuttige dan een schadelijke vogel worden 
beschouwd, omdat hij schadelijke insecten eet. Onder een kolonie valt veel vogelpoep, 
terwijl het boven in de bomen soms een behoorlijk drukte is. Het is dan niet handig als 
hier onder een speelplaats o.i.d. ligt. Gelukkig staat onder het gemeentelogo van 
Smallingerland “Ruimte voor iedereen”, kortom in Drachten zijn de Roeken welkom!  


