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ROEKENKOLONIE VOOR HET EERST IN LIEMPDE 
 

 

Inleiding 
Voor zover bekend is het voor de eerste keer dat een prachtige beschermde kolonievogel zich in Liempde als 
broedvogel vestigt, namelijk de Roek.  
Op dit moment zijn de roeken bezig om een kolonie van 5-6 nesten te bouwen aan het begin van de Molendijk, 
vanaf de zandweg De Bocht zijn ze mooi te zien. Op de landen rondom de Molendijk fourageren ze en 

verzamelen ze nestmateriaal. 
 
Achtergrondinformatie 
Roeken zijn kolonievogels en beschermd via de wet.  
Onderling onderhouden ze een uitgebreide communicatie over voedsel en sociale aangelegenheden. Het menu 
is bijzonder uitgebreid. Zo eten roeken vooral ongewervelde bodemdieren, maar ook aas, zaaigoed en eetbaar 
menselijk afval.  Roeken lijken heel erg op zwarte kraai en raaf, maar zijn aan een aantal dingen relatief 
eenvoudig te herkennen. Allereerst heeft de roek een lichtgrijze snavelbasis. Die snavel is vaak veel puntiger dan 
die van de zwarte kraai, en hij heeft een behoorlijk steil voorhoofd en verhoudingsgewijs een kleine kop; het 
bovendeel van de poten is, anders dan bij zwarte kraaien, met wat veren bekleed. (de roek draagt een ‘broek’) . 
In vlucht is de waaiervormige staart (let op verschil met raaf!) een goed kenmerk, maar het gedrag - in 
kolonievorm en in grote groepen foeragerend op grasland - is vaak ook handig om te controleren of het roeken 
zijn. Roeken zijn echte koloniebroeders. De slordige nesten worden in de toppen van hoge bomen gebouwd.  
Een roekenkolonie kan soms wel uit 1000 nesten bestaan, hoewel de meeste kolonies toch beduidend kleiner 
zijn. Het nest bevat vaak 4 eieren, soms 2-7, die 16-18 dagen bebroed worden. De jongen zitten 30-36 dagen op 
het nest en kunnen goed vliegen na 42-45 dagen. 
 
 
Het menu is bijzonder uitgebreid. Zo eten roeken vooral ongewervelde bodemdieren (emelten!), 
maar ook aas, zaaigoed en eetbaar menselijk afval. Roeken kennen een opmerkelijk foerageergedrag, 
door vaak met een groot deel van de kolonie op bepaalde weilanden of akkers te foerageren. Het zijn 
slimme vogels, die al snel weten waar veel en voedzaam eten te vinden is. De roek foerageert met een 
aparte, stijve loop, daarbij af en toe zijn snavel in de grond stekend. 
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