
 
 

 

 
 

 
De Roek 
Latijns: Corvus Frugilegus 
Familie: Kraaien 
Orde:    Zangvogels 
Status:  Beschermde diersoort 
 

 
 
Uiterlijk en kenmerken 

De roek is vrijwel even groot als de zwarte kraai, ongeveer 46 cm lang. Het verenkleed is 
zwart met een blauwige metaalglans. De snavel is ook zwart, iets naar beneden gebogen 
en wat slanker dan die van de zwarte kraai. Als het dier wat ouder is, wordt de snavelbasis 
kaal en de onderliggende grijze huid zichtbaar. Het bovendeel van de poten is, anders dan 
bij zwarte kraaien, met wat veren bekleed.  
 
 

Ontwikkeling en leefwijze 
De roek legt in het voorjaar 3 tot 6 eieren, in nesten die dicht bij elkaar in een aantal 
boomtoppen worden gebouwd. Broedtijd ca. 18 dagen de jongen vliegen naar ongeveer 4 
weken uit. Roeken kolonies kunnen zeer groot worden. Roeken zijn alles eters; slakken, 
wormen, insectenlarven, vruchten en granen en etensresten in stedelijke gebieden, zelfs 
muizen en jonge vogels. 
 

Schuilplaatsen  
In nesten in de bomen. 
 

Mogelijke risico’s, schade of hinder 
Roeken veroorzaken schade aan gazons en sportvelden tijdens het zoeken naar 
insectenlarven . Krap, pik en vraatschade in de land en tuinbouw. Pik schade aan 
kuilhopen (pas ingezaaide gewassen en jonge planten). Bevuiling door uitwerpselen en 
vallend nestelmateriaal in de broedkolonie en op de gezamenlijke slaapplaatsen. 
Verstoring van de nachtelijke rust. De vogels worden actief vanaf ongeveer een uur voor 
zonsopgang en blijven tot zeer laat actief. Roeken zijn zeer luidruchtig. 

 
Sporen 

• Uitwerpselen 

Wering 



 
 

Ontnemen van rustplaatsen, met behulp van pennen, draden of schrikdraad. Het plaatsen 
van een gek op de schoorsteen, ter voorkoming van nestelen in de schoorsteen, Verjagen 
met behulp van angstkreten  van de betreffende vogel. Kunststof roeken ophangen. In de 
land –en tuinbouw het plaatsen van ritsellinten, ballonnen of eventueel de zaaidiepte 
aanpassen. Ook wegjagen met een laser blijkt een goede oplossing te zijn. 
 
Advies: Goede hygiëne moet altijd op de 1e plaats staan en voorkom voedselaanbod. 


