
Roekenkolonie Moekesgat

In de gemeenteraad van de gemeente Westerwolde is een 
motie aangenomen om de overlast van de roeken bij 
camping “Moekesgat” tegen te gaan. Door een motie van 
Lijst Timmersmans, CDA Westerwolde, VVD Westerwolde en 
Gemeentebelangen is dit probleem opnieuw aan de kaak 
gesteld.  

De campingeigenaar Ronald Hut en zijn vrouw trokken een 
aantal weken geleden aan de bel bij raadsleden. Ondanks dat 
de camping floreert en elk jaar meer dan vol zit met 
campinggasten, zijn zij ten einde raad. De roekenkolonie die 
op het eilandje zit, veroorzaakt al jaren veel overlast en de 
kolonie blijft maar groeien. 

Nieuw onderzoek voor het verplaatsen 
roekenkolonie “Moekesgat”.

Het brengt levendigheid in het dorp en de gasten zijn goed 
voor de winkels in het dorp. Tijd voor actie dus.  

Het verplaatsen van de roeken is geen eenvoudige klus. De 
roek is een beschermde vogel en dient met zorg te worden 
verplaatst. Hiervoor moet eerst een nieuw beheersplan 
worden opgesteld. Dit houdt in dat er een andere plek 
moet worden aangewezen waar wij de Roeken wel kunnen 
gedogen.  

Dit plan moet goedgekeurd worden door de Provincie. 
Daarna kan er pas toegewerkt worden naar daadwerkelijke 
verplaatsing. Hierbij bestaat altijd het risico dat de roeken 
zich op andere plaatsen dan de aangewezen plek vestigen. 
We moeten voorkomen dat de Roeken zich verplaatsen 
naar andere ongewenste plekken in het dorp.  

Daarom moet er een goed plan komen, om “Moekesgat” en 
de woonwijk ’t Heem en de ondernemers op het 
industriegebied te verlossen van deze overlast.  

Geluidsoverlast, maar ook de ontlasting van de vogels zorgt 
voor veel problemen. In de periode februari t/m juni vestigen 
de roeken zich op het eilandje. In die periode start ook het 
campingseizoen. Het geluid dat de  
roeken produceren is dan zo intensief,  
dat sommige kampeerders hierdoor  
vroegtijdig van de camping vertrekken. 

De toeristische en recreatieve sector is  
voor onze gemeente van groot belang,  
camping “Moekesgat” is na jaren  
leegstand en verpaupering,  
omgebouwd tot een prachtige camping.


