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Vraag 
Aan de Dunantweg, op enkele tientallen meters verwijderd van het Elkerliek ziekenhuis, is een grote 
roeken kolonie.  
 

Iedereen die kennis heeft van het roekengedrag kan constateren dat rond en nabij de kolonies het 
er niet florissant uitziet. 
Ziekenhuizen doen er alles aan om zo hygiënisch mogelijk te werken. Zij stellen alles in het werk 
om bacteriën en virus besmettingen te voorkomen en preventief risico’s uit te sluiten. 
De laatste jaren is er op de Dunantweg een grote roekenkolonie gekomen. 
Er zijn op het ogenblik wel 50 roekenparen inclusief ± 50 nesten. 
Er is daar een activiteit die er niet om liegt, met aan en afvoer van materiaal waar de omgeving, 
bezoekers van het ziekenhuis en passanten mee geconfronteerd worden. 
 
Daarom de volgende vragen 
1. Zijn er gezondheidsrisico’s verbonden aan een dergelijke grote kolonie? 
2. Zo ja, wat zijn de gemeentelijke plichten en verantwoordelijkheden in deze? 
3. Zo nee, is dit wetenschappelijk aangetoond? 
 
Enkele foto’s van de situatie zijn bijgevoegd. 

 
 
Antwoord: 
 
Na een verkennend onderzoek ter plaatse uitgevoerd door de gemeentelijk ecoloog, Dhr. W. Luiijf, 
zijn de volgende zaken geconstateerd: 
 
Er is de laatste jaren een roekenkolonie ontstaan in het bosje gelegen schuin voor het Elkerliek te 
Deurne. De roeken zijn hier naartoe getrokken na en door het omzagen van hun voormalige verblijf-
plaats, een populierenbosje nabij het Klein Kasteel te Deurne. 
 
De bedoelde roekenkolonie voor het ziekenhuis is op een dusdanige plaats gevestigd dat er geen ge-
vaar voor de volksgezondheid bestaat. Het bosje is dusdanig gelegen en voorzien van een dichte on-
derbegroeiing en een hek. Er is voor het publiek geen mogelijkheid om, anders dan bedoeld, onder de 
nestbomen te komen. Zowel het nabijgelegen fietspad aan de Dunantweg als ook de parkeerplaats van 
het ziekenhuis zijn schoon. D.w.z. er  zijn geen sporen van uitwerpselen van roeken te vinden. Ook is 
er geen sprake van overlast door verloren nestmateriaal, boomtakjes e.d.  Hiervan is niets zichtbaar. 
Het parkeerterrein van het ziekenhuis wordt 4 x per jaar geveegd. Het sectorhoofd onderhoud van het 
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ziekenhuis, Dhr. Toon van der Linden (0492-595341) deelde desgevraagd mede dat het ziekenhuis 
geen enkele last van de roeken ondervind. Wel merkt men dat de roeken na het uitkomen van de jon-
gen (in deze periode) wat meer roepen dan gebruikelijk. Maar, geeft Dhr. Van der Linden aan: “men-
sen maken ook meer lawaai nadat er kinderen geboren zijn”. De roeken zitten  het ziekenhuis niet in 
de weg, sterker nog, men beschouwd de kolonie als een pré.  
 
Ook de directe omgeving van de kolonie is ook door de gemeente onderzocht. Bij een eventuele ver-
storing van de (overigens beschermde) roeken zullen deze zich met een grote waarschijnlijkheid naar 
geschikte bomen in de onmiddellijke omgeving gaan verplaatsen.  
 
 
Met betrekking tot de beantwoording van de door u gestelde vragen: 
 
Vraag 1.) ten aanzien van de roekenkolonie aan de Dunantstraat bestaat er geen gevaar voor de volks-
gezondheid.  
 
Vraag 2.) de gemeentelijke plichten en verantwoordelijkheden bestaan uit het beschermen van de ko-
lonie en het monitoren van de ontwikkelingen binnen de kolonie om verplaatsing naar ongewenste 
plaatsen te voorkomen. 
 
Vraag 3.) zie de bijlage over de roeken in een eerdere raadsinformatiebrief en de bijlage van de GGD. 
 
 
  
 
 


