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           Roeken rondom de beneden-linge 

 

 

 



             BESCHAMENDE FEITEN 

 

Sinds in het jaar 1899, dankzij de inspanningen van 

geciviliseerde en plichtsbewuste burgers met namen als 

Jac.P.Thijsse, Adolphe Burdet, Jan Drijver en hun 

tijdgenoten de Nederlandse Vereniging tot Bescherming 

van Vogels werd opgericht, als antwoord op de 

massamoord op sterns en andere vogels die – in 

geprepareerde staat - door couturiers als ornament op 

dure dameshoeden werden misbruikt, kende ons land 

nimmer meer enig moment waarop politici en 

bestuurders op een dermate onbeschaafde wijze met ons 

nationale natuurbezit omsprongen zoals dat het geval 

is sinds 2002, toen de vleesgeworden antichrist in de 

vorm van het immorele CDA, de bestiale VVD en de in 

onbenul zwelgende LPF de dienst gingen uitmaken. 



Deze conglomeraten kenmerken zich door een 

ongekende mate van besefgestoorde hersenloosheid, die 

men feitelijk alleen in zware psychiatrische 

inrichtingen zou verwachten zei het niet, dat echte 

psychiatrische patiënten niet weten wat er aan hen 

mankeert, terwijl confessionelen en neoliberalen zich 

met voorbedachten rade te buiten gaan aan waarden 

en eigendommen die formeel en wettelijk aan alle 

Nederlandse staatsburgers toebehoren.  

Bij het CDA en de VVD lopen dat soort hersenzieke 

rompen op benen dus onbeheerd rond en hebben in de 15 

jaren die inmiddels zijn verstreken niet alleen onze 

integrale Verzorgingsstaat kapot gemaakt en de 

Rechtstaat tot een farce doen verworden, maar treden 

daarbij ook hun eigen beginselen met modderpoten. 

Want was het niet zo dat Christenen vanuit hun 

geloofsovertuiging zichzelf – wanneer hen dat zo 

uitkomt – uitroepen tot Rentmeesters van Gods 

Schepping en dat de liberalen in betere tijden strijdbare 



voorvechters voor het behoud van onze natuur en 

fauna hebben voortgebracht?  

Of meende u dat vanaf 1905 de Nederlandse 

Vereniging tot Behoud van 

Natuurmonumenten tot bloei kwam door 

louter flierefluitende geitenwollensokken-

dragers uit arbeidersmilieus?  

Vergeet het maar! 

Wij roepen daarom graag in herinnering dat de 

bescherming van landschap, natuurschoon, flora, 

fauna en aardwetenschappelijke waarden geen luxe 

is, maar bittere noodzaak. 

Zéker in een klein en overbevolkt landje als het onze. 

Ook brengen we in herinnering dat ons nationale 

natuur- en faunabeleid zowel twee wereldoorlogen als 

de zware crisisjaren in het interbellum daar tussenin 

heeft doorstaan en dat het feitelijk pas na het 

aantreden van de eerste Ruttejunta in 2010 faliekant 

fout is gegaan met ons integrale civilisatieniveau.  



Dat wreekt zich met name op desastreuze wijze doordat 

die Ruttehorden het totale natuur-en faunabeleid 

delegeerden naar de provincies, waarbij infantiele 

dorpsbestuurders beslissingsrecht kregen over zaken 

waarvan zij letterlijk de ballen verstand hebben. 

Zoals bijvoorbeeld de talloze door onze regering 

geratificeerde Internationale Verdragen, Richtlijnen 

en Beginselen, zoals de Ramsar Conventie, de Bonner 

Conventie, het Verdrag van Bern, de Vogelrichtlijn en 

het Diversiteitsbeginsel.  

Dit in zelfgenoegzaamheid zwelgend rapaille laat 

ongelimiteerd wilde eenden, ganzen, knobbelzwanen, 

huiskraaien, roeken en tal van andere dieren 

afknallen zonder enige noodzaak en zonder enig 

populatieonderzoek noch controle of handhaving.  



Daardoor zijn middeleeuws barbaarse toestanden in 

onze meest dichtbevolkte provincie jaarrond en dag en 

nacht aan de orde van het uur. 

Wij en talloze andere fatsoenlijke 

Nederlanders schamen zich voor de bestiale 

neergang die ons beschavingsniveau moet 

doormaken sinds het CDA, de VVD en de 

LPF in 2002 hun doodzieke en naar dood en 

verderf stinkende Waarden en Normen 

Decreet uitvaardigden, dat dankzij Rutte 1 en 2 tot 

een satanische hel op aarde heeft geleid.  

Daarom namen wij graag poolshoogte rondom 

Gorinchem toen ons werd gevraagd om daar de situatie 

in de roekenkolonies vast te leggen. 

Vandaar dus deze Quick Scan!  

 



                                Even Voorstellen 

De roek is in Nederland - evenals elders in Europa – een tamelijk 

algemene verschijning die vooral in de oostelijke helft van het land in 

een groot aantal meer of minder omvangrijke kolonies tot broeden 

komt.  

Veel van die kolonies bestaan al “sinds 

mensenheugenis”, vooral wanneer zij 

zich bevinden op landgoederen, in 

kasteelbossen, in parken, in 

eendenkooien of op begraafplaatsen. 

Daarnaast broeden roeken ook 

veelvuldig in houtopstanden en 

laanbeplantingen met een minder 

permanent karakter, zoals bijvoorbeeld 

in populieren- en essen- of 

eikenhakhoutbossen, in windsingels en 

in groenstroken langs wegen en 

rondom woonwijken of industriezones.  

Daarbij komt het tegenwoordig vaak voor dat er kolonies ontstaan in 

de populierenbeplantingen op verkeerspleinen en bij op- en afritten 

van autowegen, waar zij niemand tot last zijn. 

Want dikwijls klaagt men in urbane gebieden over geluidsoverlast 

door roekenkolonies en ondervindt men hinder van uitwerpselen.  



Zoals op het kaartje is aangegeven is West-Nederland slechts 

mondjesmaat bevolkt door deze uitgesproken sociaal levende alleseter 

en kan de roek in de provincies Zeeland en Noord-Holland zelfs 

uitgesproken zeldzaam worden genoemd, waarbij de al jarenlang 

bestaande kolonie achter het BP-tankstation langs de A1 bij Muiden 

nota bene prominent ontbreekt.  

Daar bevond zich volgens onze informatie in 2010 een kolonie van 

om en bij de 140 nesten. Omdat wij zeker weten dat die kolonie daar 

ook in 2007 al jarenlang aanwezig was en de locatie ook ontbreekt in 

de Broedvogelatlas 2002 rijzen er dus direct al vraagtekens over de 

volledigheid van de broedvogeltellingen bij deze volstrekt ten 

onrechte dikwijls verguisde zwartrok.  

   

Wij gaan er van uit, dat de kolonie bij Diemen die in 1981 spoorloos 

verdwenen zou zijn, een nooit geregistreerde voortzetting vond achter 

dat BP station Honswijck in de Noordpolder beoosten Muiden.  

Dat is dan hierbij ook weer recht gezet, al blijft het een 

feit dat die kolonie ook perfect te tellen is vanaf het 

voetpad langs de zuidelijke oever van de 

Karnemelksloot in de Nieuwe Keverdijksche Polder, 

zoals ons uit eigen bevinding bekend is. 



 

Zoals gezegd zijn roeken feitelijk alleseters, net zoals overigens alle 

kraaiachtigen, die zelden iets eetbaars versmaden.  

Maar in de tijd waarin zich het koloniale leven en het broedproces 

afspelen eten roeken en hun opgroeiende jongen vooral dierlijk 

voedsel dat hoofdzakelijk bestaat uit insecten en hun larven, waarbij 

vooral de emelt en ritnaald in grote hoeveelheden uit agrarische 

percelen worden gepeuterd. 

Vanwege dat kolossale nut worden roeken dan ook van oudsher als 

waardevolle vrienden van de boer beschouwd door landlieden die 

naast hun ogen ook hun hersens gebruiken: twee grootheden waaraan 

het dankzij het CDA, de VVD en LTO/ZLTO in ons land méér dan 

80% van de agrarische bevolking volledig (dus 100%) mankeert. 

Omdat van 2010 tot 2012 de 

boerenbekrompenheid hoogtij 

vierde in Den Haag en daarna 

Mark Rutte c.s. de PvdA in een 

primitiviteits-houdgreep nam, is 

al die oude boerenwijsheid naar 

de testikels geholpen en is al wat 

leeft en niet geoogst kan worden 

nutteloos en dus schadelijk  

Dat moet dóód, roepen CDA en 

VVD om het hardst!  



Dit geldt niet alleen voor roeken, die na het inzaaien op de akkers 

weleens wat morsgranen eten, maar ook voor ganzen en eenden die 

dat onnut aan de oppervlakte liggende voedsel uiteraard niet 

versmaden. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Terwijl er in onze buitengebieden enorme hoeveelheden zaaizaad en 

pootgoed en later in het jaar megalomane tonnages aan oogstresten 

gemorst en verloren gaan, zoals eenieder weet die weleens na het 

oogsten valaardappelen of uien geraapt en bonen geplukt heeft of 

achter de kneuzer aan handmatig per hectare tientallen zakken met 

gemorste maiskolven vulde, mogen natuurlijke medebewoners daar 

geen hap van mee eten.  

Allemaal voedsel dat botweg ondergeploegd zou worden!  

Zo gaat dat dus ook met roeken, die zich in het groeiseizoen vooral 

voeden met schadelijke insecten en hun larven en daarnaast 

herbicidenvrij voorkómen dat er ongelijk afrijpende opslag tussen het 

ingezaaide gewas gaat groeien, wat weer een spuitronde bespaard.   

Waar praten we dus helemaal over?  



 

 

 

Rond de tijd dat de jonge roeken al lang en breed uitgevlogen zijn 

begint het kleinfruitseizoen en zeker zullen jonge en oude roeken nu 

en dan weleens een kers, pruim, rode bes of aardbei eten, maar dat valt 

totaal in het niet bij het valfruit na een fikse zomerstorm, hagelbui of 

phytophthora -schade in een kil en vochtig seizoen.  

Dat soort “vraatschade” moet doorgaans 

naar het rijk der fabelen worden verwezen, 

nét zoals de klinkklare idiotie waarmee 

Friezen de “swarte roek” de dramatische 

achteruitgang van de weidevogels 

toedichten. 

Want bij jarenlang weidevogelonderzoek in 

al onze gewesten is ons nooit iets van 

stelselmatige eiroof door roeken gebleken.  

Evenmin overigens door zwarte kraaien, eksters of andere natuurlijke 

predatoren, want geen enkele rover kan qua vernietigingskracht op 

tegen “het boer” en “het jager”. |  

Dat zijn namelijk veelkoppige 

hersenloze entiteiten die net 

zolang voort walsen totdat alle 

biologisch leven om hen heen is 

uitgeroeid.  

En dan geven zij altijd de 

schuld aan de vos, de kraai en 

de biologen! 



 

   

      

 

 

 

 

 

U begint nu waarschijnlijk al aan uw water te voelen dat er iets totaal 

uit de klauwen is gelopen met het integrale landbouwwanbeleid en dat 

stelselmatig de natuur en de daarin thuishorende organismen - zelfs 

zónder tussenkomst van een Jamaicaanse VN-afgevaardigde – de met 

creolenkit geverfde Zwarte Piet krijgen toegeschoven.  

Daarbij vergeet het ongeletterde 

janhagel, bestuurlijk bijgestaan door 

gemeentelijke-, provinciale- en 

Haagse minkukels van confessionele 

en neoliberale gezindten, dat er in ons 

land al bijna een halve eeuw lang 

professionele meetnetten zijn, 

waardoor botte leugens van natuur- 

hatende boeren en schietgrage 

lustmoordenaars vaak heel simpel te 

ontmaskeren zijn.  

Zo ook in het Geval Roek!  

Want op deze kaart is namelijk duidelijk te zien, dat er buiten het 

broedseizoen in Zuid-Holland nauwelijks roeken voorkomen. 



 

En wat wil nu het geval? 

Uitgerekend in het fruitteelt- en roekenarme Zuid-Holland speelde de 

agro-jachtlobby (die het toch al voor elkaar kreeg om in het dichtstbevolkte deel van 

West-Europa jaarrond de jacht op zo’n beetje alles dat in grootte balanceert tussen 

winterkoning en struisvogel c.q. tussen dwergspitsmuis en damhert, geopend te krijgen) het 

klaar om ook voor de roek vrijstellingen bij elkaar te ritselen.  

Niet vanwege onhoudbaar ongerief vanwege het nachtelijke lawaai of 

de bevuiling met excrementen (wat in het al even godvrezende en incestueuze Over 

Stichtse Staphorst de roeken deed verdrijven uit het Notarisbos aldaar),maar omdat zij 

ondraaglijke schade zouden aanrichten aan……peren! 

Toen wij hiervan kennis namen 

herinnerden wij ons meteen een geval 

met een perenteler in de regio 

Barendrecht, die in 2009 in lezersfora in 

het toenmalige Agrarisch Dagblad (thans 

De Boerderij) steen en been klaagde over 

ondraaglijke vraatschade die konijnen en 

hazen in zijn vertakte 

potloodaanplantingen zouden aanrichten. 

Onze rechercheurs Spotvogel en 

Herkauwer waren toen zo goed 

om gratis hun kostbare energie 

hieraan te verspillen en 

adviseerden deze hotemetoot 

om rondom zijn kostwinning 

kniehoog kippengaas aan te 

brengen, zodat de bastknagers 

buitengesloten zouden worden. 



Thans heeft het er alle schijn van het feitelijk schade zal betreffen 

door phythophtora in zich ontwikkelend en afrijpend fruit, waarbij de 

schadelijke effluenten die jaarrond vanuit het nabijgelegen Botlek en 

Europoort uitwaaieren, het fruit zullen aantasten en daardoor 

waardeloos maken. 

Recentelijk zagen wij namelijk hetzelfde ziektebeeld en 

ook grootschalige aantasting door appel- en perenschurft 

op gegarandeerd biologisch fruit in diezelfde regio. En dit 

op een schaal die doet vermoeden dat het wordt 

veroorzaakt door de abominabele luchtkwaliteit.  

Omdat we in dit land nog steeds een Faunafonds kennen 

dat zichzelf bestaansrecht verleend door fake-

schadecompensaties uit gemeenschapsmiddelen uit te betalen en 

tegelijk onze inheemse fauna de verdomhoek in te rammen, is er 

weinig verbeeldingskracht nodig om ook in het zwart maken van de  

inherent nuttige roek de subversieve hand van het criminele 

samenwerkingsverband Faunafonds – LTO Nederland en de 

Jagersvereniging te herkennen. 



Want roeken komen gegarandeerd zelden of nooit in boomgaarden 

met rijpende peren en zéker niet op IJsselmonde en Voorne-Putten. 

Het lijkt dus zaak dat SOVON een onderzoek instelt naar pro-jacht 

intenties van de persoon of personen van wie de opgaven over het 

voorkomen van roeken in die regio afkomstig zijn.  

Telgegevens van jagers, jachtsympathisanten en leden van agrarische 

natuurbeheerclubs dienen als de pest gemeden en verwijderd te 

worden uit alle natuurhistorische databestanden en dat gaat terug tot 

het moment waarop Gerrit Braks en Tjibbe Joustra in 1988 het 

afzichtelijke monstrum Wildbeheereenheid lanceerden en al het NB-

personeel van LNV verplichtten om die louche cohorts bij alle 

faunatellingen en inventarisaties te betrekken.  

Roeken geven alvast het goede voorbeeld door glinsterend zwerfvuil 

uit ons milieu te verwijderen. 

De inktzwarte rotzooi waarmee jagers nu al bijna 30 jaar onze 

kostbare NB-bestanden vervuilen moet veel eenvoudiger met wat 

serie-geschakelde muisclicks op te ruimen zijn.  

Daar lijkt ons een mooie voorjaarscorveetaak voor SOVON te liggen!  

   

 



Roeken aan de Beneden-Linge 

Omdat dankzij het wanbeleid van de centrale-, provinciale- en gemeentelijke 
overheden de roek geslachtofferd dreigt te worden aan de willekeur van natuur 
hatende boeren en schietgrage hobbyjagers vrezen ornithologen in de Randstad 
voor het voortbestaan van een aantal kolonies van deze nuttige kraaiachtige.  

Naar het schijnt heeft men inmiddels vrijwel alle roeken op Voorne-Putten en 
in IJsselmonde afgeschoten, waarmee een einde zou kunnen komen aan een 
moeizaam voorkomen waarvan bekend is, dat daar in de jaren ’70 een tiental 
paren nestelden terwijl er in de jaren ’80 een drietal kleine vestigingen waren.  

Ditzelfde aantal wordt opgegeven voor de jaren ’90 en het begin van deze eeuw 
en toen was er ook sprake van een her kolonisatie van verloren gegaan territoir 
bewesten Gorinchem, waar de soort in de jaren ’60, ‘70 en ’80 geheel ontbrak.  

Nadien ontstonden er langs de Beneden Merwede wel enkele nieuwe 
vestigingen bij Hardinxveld en Giessendam, maar onduidelijk schijnt te zijn 
of die een permanent karakter kregen.  

Aangezien luidruchtige zwartrokken het al sinds jaar en dag erg slecht hebben 
in streken waar galmend zwartekousenvolk de scepter zwaait, moet voor de 
duurzaamheid van zulke kolonies worden gevreesd.  

  

 

Tenzij het de Heere betaamt om genade te hebben met zijn schepping! 



 

 

 

 

 

Dit gezegd en vastgesteld hebbende en wetende dat de enige roekenkolonie in dit 
studiegebied een halve eeuw geleden 75 tot 80 nesten telde en zich bevond bij het 
kasteel te Heukelom (andere belangrijke vestigingen waren in de eendenkooien 
van Herwijnen en Waardenburg zo’n 6 en 12 kilometer ten zuidoosten van 
Heukelom),vormde het atlaskaartje met recente kolonies het enige houvast voor 
deze Quick Scan. 

     

 

 

 

 

 

 

Dat bood niet erg veel houvast maar duidelijk was al wel meteen, dat de grote 
kolonie bij het kasteel te Heukelom qua omvang intact blijkt te zijn, omdat er 
daar 137 nesten werden geteld en er in de directe omgeving nog een vijftal al dan 
niet permanente dependances blijken te zijn:  



1) Langs Lingedijk bij de Glasfabriek Leerdam met 54 nesten. 

2) Bosje aan Linge-meander bij Oosterwijk met 37 nesten. 

3) Lingedijk in bebouwde kom Heukelom met 15 nesten. 

4) Nieuwbouwwijk Leerdam -West met 4 nesten. 

5) Recht van Ter Leede in Polder Bruinsdel met 4 nesten. 

Dit maakt samen 251 nesten voor kasteel Heukelom en 5 kilometer rondom.  

De Heukelomse roeken nestelen vooral in Paardenkastanjes aan de zuidrand 
van het kasteelpark en in de nesten waren volop jongen aanwezig.  



De kolonies bij de Leerdamse glasfabriek en langs de binnengedijkte Lingearm 
bij Oosterwijk bevinden zich in Iepen.  

Ten aanzien van de vestigingen in de Leerdamse nieuwbouwwijk en bij het 
Recht van Ter Leede bestaat het vermoeden dat de nesten verstoord waren.  

Vanuit Heukelom westwaarts komen pas weer onder Vuren roeken in zicht. 

In het, ten behoeve van de oostwaarts gerichte groeistuipen van de Zuid 
Hollandse gemeente Gorinchem geannexeerde westelijke uiteinde van de 
Tielerwaard, bevond zich jarenlang een omvangrijke roekenkolonie in het 
Kraaienbos bij parkeerplaats De Veenbult langs de zuidelijke rijbaan van de 
autoweg A15.  

Omdat dit kaprijpe populieren betrof en sinds Ruttes neoliberale sloopploegen 
door stad en land trekken om ieder oogstbaar stammetje te vellen waarbij zélfs 
recentelijk aangeplante schaamstroken in landinrichtingsgebieden niet meer 
overeind blijven, zat het er wel in dat deze kolonie met de grond gelijk zou 
worden gemaakt. 

En aldus blijkt dan ook te zijn geschiedt!  

Hierover later meer want dit speelt zich af in Gelderland.  

 

 



De kolonie Kraaienbos annex Veenbult blijkt dus tot broodnodig papier, 
lucifers of klompen te zijn getransformeerd of is wellicht als bio- brandstof 
opgestookt in de totaal absurde kolencentrale op de Maasvlakte, waarmee 
neoliberaal en confessinoneel Den Haag ons land heeft opgescheept in een 
vergeefse poging om het naderende fossiele einde van Koninklijke Shell nog 
wat uit te stellen.  

Een deel van die roeken vond een pied á terre in een peppelbosje precies op de 
splitsing van deGraaf Reinaldweg en de Achterdijk onder Vuren(Gld.), 
waar zich 31 nesten bevinden en geen sporen van molest werden gevonden. 

En ander smaldeel van de voormalige kolonie Veenbult koos een peppel- en 
wilgenbosje als broedplaats langs de Vurense Molenweg, vlakbij het viaduct 
over de A15. Daar bevinden zich 16 nesten.  

Dit lijkt dus te betekenen dat er van de kolonie Veenbult - die zich overigens 
ook op Gelders territoir bevond – nog slechts 47 paren in die omgeving nestelen. 
De overige vogels weken vermoedelijk uit naar de Herwijnense Eendenkooi of 
naar populieren langs de A15 bij Gorinchem.  

 

 

 

 

 

 



 

Daar werden vanaf de A15 namelijk 6 nesten gezien ter hoogte van de wijk 
Haarwijk, terwijl zich in de populieren aan de zuidelijke zijde van de A15 op 
het knooppunt Gorinchem ten minste 73 nesten bleken te bevinden, waar nog 12 
nesten bij kwamen bij de op-/afrit Avelingen een kilometer verderop, maar dan 
langs de A27. 

Het is niet eenvoudig om dit alles in beeld te krijgen, omdat stoppen op de 
drukke autowegen onmogelijk is en die bosjes te voet onbereikbaar zijn. 

Al met al dus ten minste 91 nesten op dit Gorkumtraject van A15/A27  en een 
totaal van 122 nesten op het A15 traject vanaf km paal 103 tot km paal 95.       

Al snel rees er echter twijfel over de herkomst van de vogels die aan de westrand 
van Gorinchem nestelen, want vervolgens werd door ons koers gezet naar 
Hardinxveld Giessendam waar zich volgens de aangeleverde informatie een 
grote kolonie of een samenstel van kleinere broedplaatsen zou moeten bevinden. 



Hoewel de A15 werd gevolgd tot afrit 25 en vandaar secundair werd 
teruggereden via Hardinxveld Giessendam, werden er slechts een tiental oude 
nesten gezien op en bij de begraafplaats aan het Krom me Gat. 

Het liet zich aanzien dat ten minste enkele van die nesten met grove hagel 
beschoten waren.  

Afgezien van een tiental foeragerende vogels langs het dijktalud ten oosten van  
Boven-Hardinxveld en bij de Schelluinense brug over het Kanaal van 
Steenenhoek, die allemaal afkomstig bleken uit de kolonie op het knooppunt 
A27/A15 en/of bij de op- en afrit Avelingen langs de A27,werden er tussen 
Gorinchem en Sliedrecht nergens roeken gesignaleerd. 

 

 

 

 

 

 

 

Daarom werd een bezoek gebracht aan het Kraaiebos langs de N214 benoorden 
Giessendam: een locatie waar getuige de Avifauna van Midden Nederland 
(1971) geen roeken voorkwamen terwijl de Atlas van de Nederlandse 
Broedvogels (1979) in deze regio wel het voorkomen van deze soort aangeeft, 
maar zonder talrijkheidsevidentie.  



Omdat de Alblasserwaard/Vijfherenlanden ontbreken in het boek Randstad 
en Broedvogels (1981) valt helaas niet te achterhalen of er in die tijd al wel 
roeken nestelden bewesten het Merwedekanaal, maar uit de Atlas van de 
Nederlandse Vogels (Sovon 1987) blijkt niets over een substantieel voorkomen 
in deze regio.  

In 2002 geeft Sovon echter in de Atlas 
van de Nederlandse Broedvogels een 
opgave van 101 – 500 paren voor het 
gebied benoorden de Beneden 
Merwede: iets wat mogelijk dus de 
eerste aanwijzing is voor de 
aanwezigheid van een omvangrijke 
kolonie in het centraal-westelijke deel 
van de Alblasserwaard.  

Gaan we nu naar de Topografische Atlas van Nederland 
uitgave 1987, waarvan het verkennend veldwerk werd 
uitgevoerd in 1972-1986, dan blijkt het toponiem 
Kraaiebos toen nog niet te hebben bestaan. 

Omdat wij tijdens ons veldwerk talloze ontmoetingen 
hadden met topografen, is ons bekend dat die 
cartografische specialisten altijd erg alert zijn op 
toponiemen, terwijl er in die uitgave van 1987 zelfs nog 
helemaal geen sprake was van bos op die locatie, zodat de 
naam Kraaiebos wel van recente datum moét zijn.  



 Het is dus zeer twijfelachtig of bosaanplant ter plaatse überhaupt al in de 
jaren ‘80/’90 geschikt kan zijn geweest voor boombroeders zoals kraaien en 
roeken. 

Wij vragen ons dus af of die grote kolonie rond de eeuwwisseling niet gesitueerd 
was op en achter de beboste begraafplaats aan het Kromme Gat in Neder-
Hardinxveld en de vogels die locatie verlieten door verstoring en zich daarna 
vestigden in wat volgens de Topografische Atlas uitgave 2007 thans als 
“Kraaiebos” bekend staat. 

Navraag ter plaatse aan het KrommeGat was vruchteloos, want het werd niet 
geapprecieerd om op de dag des heren – zelfs op het hoogfeest van Pasen – zulke 
nutteloze vragen te stellen over schadelijk gedierte.  

Wél vertelde een natuurfotograaf bij Ottoland dat de roeken al enige tijd 
geleden uit het Kraaiebos zijn vertrokken en hij wees op de zware vervolging 
van alle kraaiachtigen in de hele Alblasserwaard, omdat “die rovers” de 
weidevogels zouden hebben uitgeroeid.  

Naast de Bijbel gelooft men daar dus ook in andere fabels!  

In een populierenrij langs de N214 tussen het Kraaiebos en de afslag 
Bleskensgraaf werd ten slotte een zestal verlaten roekennesten gezien met 
duidelijke aanschotschade. Voor het welzijn van een ter plaatse aanwezig 
buizerdpaar moet dan ook worden gevreesd!  

Want het onbenul tiert welig in onze buitengebieden en begrip en respect voor 
natuurlijke patronen en processen zijn letterlijk vloekwoorden. 

Dit is zó besmettelijk, dat ons ganse openbaar bestuur erdoor verkankerd is!  



  Terug dus naar het Kraaiebos, dat behoort tot de publieke eigendommen die de 
Provincie Zuid-Holland in de openbare uitverkoop deed omdat er in die 
provincie toch al veel teveel beschermde natuur is zodat daar vooral niet 
spaarzaam mee moet worden omgegaan. 

Men zou het object bijvoorbeeld hebben kunnen overdragen aan 
Het>Landschap, Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer zodat 
duurzaamheid en goede staat van instandhouding verzekerd zouden zijn. 

   

Maar een stuk aangeplant bos met daartussen wat kleine schrale 
laagveengraslanden met een nog onbedorven vegetatie en een insectenleven 
waarvan zelfs op een ijzig koude aprildag Oranjetip, Groot Geaderd Witje 
en KleineVos getraceerd kunnen worden, mag best aan de recreatie worden 
prijsgegeven. 

Moesten wellicht daarom de roeken het veld ruimen?  



Wij beloofden nog terug te komen op de door kaalslag verdwenen kolonie van de 
Veenbult, die immers ook bekend stond onder het toponiem “Kraaienbos”, een 
naam die eveneens pas opduikt in de 2007-uitgave van de Topografische Atlas. 

Daarvóór (i.c. in 1972-‘86)lag er slechts een nietig perceeltje wilgengriend 
waarin zeker geen roeken konden nestelen. 

Omdat het er inmiddels sterk de schijn van heeft dat roeken uit de kolonie van 
het Hardinxveldse Kraaiebos zich door verstoring zo’n 8 kilometer naar het 
zuidoosten hebben verplaatst en daar de sterk verspreide kolonie van 91 nesten 
vormen op en bij het knooppunt Gorinchem, ligt het voor de hand dat de rest van 
die kolonie elders in de Alblasserwaard teruggevonden moet worden.  

Richten we nu dus onze aandacht op de eveneens verdwenen kolonie in 
Kraaienbos Veenbult, dan zagen we dus al dat daarvan 47 paren zich hebben 
gevestigd op de locaties Achterdijk en Molenweg onder Vuren.  

 

 

 

 

 

 

 

Omdat Gelderse roeken niet graag de provinciegrens passeren ligt het dus voor 
de hand dat we de vermiste Veenbultvogels terug zouden vinden langs de A15,  



 

 

 

 

 

 

Waar zich dan ook een kolonie van 119 nesten blijkt te bevinden in een 
populierenrij op de noordelijke berm van de A15 langs de Betuwespoorlijn, 
ongeveer een kilometer voor de afslag Leerdam/Vuren –Herwijnen.  

Omdat er zich zo’n  3 kilometer oostelijker in een populierenakker al jarenlang 
een permanente kolonie van rond de 80 nesten bevindt nabij de Herwijnense 
eendenkooi, mag worden aangenomen dat hiermee alle Veenbultroeken zijn 
teruggevonden zijnde: 31 + 16 + 119 = 166 paren.  

Dit stemt overeen met een off the record telling die wij daar in of rond 2012 
uitvoerden.  

De kolonie bij de Herwijnense Kooi lijkt dus niet te hebben geprofiteerd van 
influx vanuit de Veenbult  en evenmin vanuit oostelijke richting, waar vogels 
die jarenlang nestelden in een populierenakker in het komgrondereservaat  bij 
Knooppunt Deil, na de aan SBB opgelegde verplichte Bleker-kap uiteen 
vielen in een drietal segmenten: 



  

 

 

 

 

 

 

1) in de peppelsingel bij het Shell station aan de zuidelijke rijbaan van de A15 
bij de kruising met de Haaftense Marijkestraat, waar zich 136 nesten 
bevinden. 

2) In een erfbeplanting met populieren aan de Heerkensstraat onder 
Haaften/Tuil, waar 21 nesten aanwezig zijn. 

3) In populieren op het Knooppunt Deil waar in het langsrijden 58 nesten 
zichtbaar waren.  

Gesommeerd levert dit 215 nesten op, een aantal dat overeenkomt met de normale 
vroegere sterkte van de kolonie in het Komgrondenreservaat.  

    

 

 

 



Resultaten en conclusies  
Deze Quick Scan bracht aan het licht dat de grote roekenkolonie die zich 
blijkens recente SOVON-informatie zou bevinden in de omgeving van 
Hardinxveld-Giessendam -Bleskensgraaf –Molenaarsgraaf niet meer 
existeert en vermoedelijk is verdreven in het licht van de overdracht van het 
eigendomsrecht van het Kraaiebos onder Giessendam/Molenaarsgraaf .  

Dit heeft naar het zich laat aanzien al enkele jaren geleden plaatsgevonden 
zodat de vraag zich opdringt, uit welke bron Sovon de recente informatie over de 
zogenaamd omvangrijke kolonie onder Hardinxveld-Giesendam heeft 
ontvangen.  

Voorts wijzen wij er al jarenlang op dat er op grote schaal kwaadwillende 
infiltranten existeren of zich aanmelden voor deelname aan ecologische 
monitoringprogramma’s, speciaal op het gebied van avifaunistische- en 
zoogdiermonitoring. 

Wij hebben ernstige vermoedens dat dit ook bij de jaarlijkse tellingen van de 
sterkte van roekenkolonies het geval is. 

In en rondom Hardinxveld-Giessendam werden bij de Quick Scan alleen 
foeragerende roeken waargenomen die afkomstig bleken te zijn van de verspreide 
kolonie op en rondom Knooppunt Gorinchem. 

Verder werden zowel nabij het Kraaiebos als in Neder-Hardinxveld 
roekennesten gezien waarvan vrijwel zeker is dat daarop met hagelgeweren is 
geschoten.  

Kadavers van roeken of andere kraaiachtigen werden niet gevonden.  



Ook in de wijde omgeving van de moederkolonie bij kasteel Heukelom lijkt men 
nieuwe vestigingen met wapengeweld tegen te gaan en aanwijzingen daarvoor 
werden verkregen in een nieuwbouwwijk in Leerdam West en in een tweetal 
bosjes in de Polder Hoog Leerbroek.  

Het kan niet genoeg worden geaccentueerd dat bij het schieten op nesten ook 
torenvalken, ransuilen en andere vogels kunnen worden gedood en daarom zou 
dit op straffe van zware sancties verboden en gehandhaafd dienen te worden. 

Zéker wanneer er met hagel op boomnesten is geschoten moet het 
bewijsmateriaal in de vorm van staal- of wellicht zelfs loodhagel eenvoudig 
veilig te stellen zijn. 

De Quick Scan leverde voor het Zuid -Hollandse deel van het onderzochte 
gebied twee hoofdkolonies met elk meerdere dependance ’s op. 

Gesommeerd geeft dit de volgende aantallen: 

Kasteel Heukelom e.o.: 373 nesten 

Knooppunt Gorinchem e.o. : 91 nesten 

Dit maakt dus een Zuid-Hollands regiototaal van 464roekennesten. 

In de Tielerwaard (Gld) werden in totaal 461 nesten geteld.  
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