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in de bebouwde omgeving. Dat kornt waarschijn
lijk onder andere doordat mensen de roeken in bet
buitengebied hebben verjaagd en door het opruk
ken van de bebouwde omgeving en de verschui
ving van geschikte locaties (Schoppers J. 2004).
Daarnaast komen binnen de bebouwde omgeving
minder natuurlijke vijanden zoals roofvogels voor,
waardoor de rock de voorkeur geeft aan deze veiligere locaties.
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iNederland bes
en faunawet mogen de vogels niet zomaar
worden verjaagd. Sinds enkele jaren is het wel mo
gelijk om met een ontheffing van de Flora en fau
nawet en een roekenbeschermingsplan de roeken
onder deskundige begeleiding legaal te verjagen
uit de bebouwde omgeving en ze een duurzaam
alternatief te bieden.
DENKEN ZOALS EEN ROEK
Om de roeken effectief te kunnen verjagen moet
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paste methodiek kiezen de ro
nieuwe kolonielocatie of sluiten zich
b een bestaande kolonie. Hierdoor verloopt het
koloniseren van een nieuw gebied op een natuur
lijke wijze. Bij het maken van deze keuze worden
de roeken op ongewenste locaties steeds verjaagd
door toepassing van natuurlijke impulsen. Dc overlast wordt op deze manier op een duurzame wijze
voor zowel mens als natuur verholpen.
PERIODE
Voor het vcrkrijgen van een ontheffing van de
Flora- en faunawet moet een roekenbeschermings
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1t verleenci voor een periode van
nodig worden verlengd. Het
ing is verreweg het meest
et worden gerealiseerd dat
.ocatie als ongeschikt gaan
volgende jaren zijn gericht
controleren en monitoren van het behaalde
at en eventueel herhalen van acties. Gaan
s
g kan de intensiteit van verjaging worden
afgebouwd, nestelen de roeken zich 01) geschikte
locaties en is de overlast voor burgers verdwenen.
Skids drie jaar heeft BTL Advies ervaring opge
bouwd in bet verjagen van roeken 01) ongewenste
locaties. Het roekenbeschermingsplan is al voor
verschillencle gemeenten succesvol ingezet, waar
mee duurzame verjaging door middel van deze me
thode bewezen is.
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