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Inleiding
In opdracht van de gemeente Rotterdam wordt jaarlijks informatie verzameld door Bureau Stadsnatuur (bSR)
over het voorkomen van beschermde soorten flora en fauna binnen de gemeentegrenzen. In 2018 werd extra
aandacht besteed aan het voorkomen van roofvogels en uilen. Alle nesten van inheemse vogelsoorten in
Nederland zijn op basis van de Europese Vogelrichtlijn beschermd gedurende de broedtijd. In de Wet
natuurbescherming is deze status overgenomen, waarbij voor een selectie aan soorten deze bescherming
gedurende het gehele jaar geldt. Binnen deze selectie valt een groot aantal roofvogels en uilen.
De jaarronde bescherming geldt niet alleen voor ruimtelijke ontwikkelingen, maar ook bij het bestendig beheer
en onderhoud. Het is in dat kader nuttig om vooraf inzicht te hebben in beschermde nestlocaties, zodat bij het
dagelijks beheer en onderhoud van het openbaar groen hiermee rekening gehouden kan worden.
Deze notitie geeft een overzicht van de vastgestelde nesten en broedterritoria van alle roofvogels en uilen in
de gemeente Rotterdam. De resultaten geven aanleiding voor enkele aandachtspunten voor het reguliere
onderhoud van het openbaar groen. Buiten de stad zijn ook de roofvogels en uilen in het havengebied
onderzocht. De situatie in het havengebied wordt in deze notitie buiten beschouwing gelaten. Deze notitie
richt zich op het openbaar groen binnen de stad.

Figuur 1. Overzicht van het groen (rode kleur) in Rotterdam op de infrarood luchtfoto uit 2016. Openbaar groen in beheer bij de
gemeente wordt met groen weergegeven.
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Methodiek
In 2010 is het eerste volledige overzicht van roofvogels in Rotterdam samengesteld (Elzerman, 2011). Destijds
had de inventarisatie alleen betrekking op dagroofvogels. In 2018 zijn hierbij ook de uilen meegenomen.
Vanuit de jaarlijkse inventarisaties naar jaarrond beschermde soorten was al een beeld van het voorkomen
van uilen in de stad. Deze data zijn jaarlijks toegevoegd aan GisWeb. In bepaalde deelgemeenten was dit
beeld echter onvolledig.
De inventarisatie uit 2011, aangevuld met waarnemingen uit de periode 2012 tot en met 2017, vormden de
basis voor het onderzoek in 2018. Roofvogels en uilen zijn over het algemeen plaatstrouw aan hun nestplaats.
Alle groengebieden zijn systematisch afgegaan. Daarbij zijn alle bekende territoria gecontroleerd op
aanwezigheid van een broedpaar. Een eerste aanwijzing vormden vaak sporen, zoals plukresten van prooien.
Sommige soorten, zoals een Sperwer Accipiter nisus, hebben vaste plukplaatsen binnen hun broedterritorium.
In open terreinen werd gepost om baltsende vogels in de lucht waar te nemen en individuen naar nestbosjes
duiken (Bijlsma 1997). In de periode van maart tot en met mei is gezocht naar territoriale activiteit, met een
piek half april. Naarmate het broedseizoen vorderde kwam de nadruk te liggen op bedelende jongen en af en
aan vliegende oudervogels. In de zomerperiode zijn de jongen van de meeste roofvogels en uilen vliegvlug.
Ze hangen dan nog enige tijd rond in het broedterritorium voordat ze gaan rondzwerven. De waarnemingen
zijn geïnterpreteerd volgens de criteria genoemd in Handleiding veldonderzoek Roofvogels (Bijlsma 1997).
Aanvullend is gebruik gemaakt van losse meldingen via Waarneming.nl. Bruikbare meldingen werden zoveel
mogelijk in het veld gecontroleerd. Via Vogelklas Karel Schot is nog aanvullende informatie verkregen door
jonge vogels die daar werden binnengebracht.
De onderzoeksinspanning varieerde tussen de deelgemeenten. De wijken met veel openbaar groen kregen
meer aandacht dan de versteende stadsdelen. Broedgevallen langs de gemeentegrenzen zijn standaard
meegenomen. In veel gevallen ligt het nest net buiten de gemeente, maar ligt het territorium (deels) binnen
Rotterdam. Door het gebiedsgebruik van deze broedparen vormen ze een waardevolle aanvulling op de
nestlocaties binnen de gemeentegrenzen. Het geeft een completer beeld van de totale broedpopulatie
roofvogels dan wanneer deze nesten buiten beschouwing gelaten zouden worden.

Tabel 1. Karteersoorten roofvogels en uilen.

Nederlandse naam:
Bruine kiekendief
Sperwer
Havik
Buizerd
Kerkuil
Steenuil
Ransuil
Velduil
Bosuil
Torenvalk
Boomvalk
Slechtvalk

wetenschappelijke naam:
Accipitriformes
Circus aeruginosus
Accipiter nisus
Accipiter gentilis
Buteo buteo
Strigiformes
Tyto alba
Athene noctua
Asio otus
Asio flammeus
Strix aluco
Falconiformes
Falco tinnunculus
Falco subbuteo
Falco peregrinus

Het veldwerk is ongelijkmatig verdeeld over het broedseizoen op basis van de momenten dat de trefkans van
broedende roofvogels het grootst is. In de periode van maart tot en met mei is gezocht naar territoriale
activiteit, met een piek half april. In juni en juli zijn vooral de luidruchtig bedelende jongen en af en aan
vliegende oudervogels een teken van aanwezigheid (Figuur 2).
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Figuur 2. Verdeling van de velduren gedurende het broedseizoen.

Resultaten
Van de twaalf karteersoorten zijn is het totale aantal territoria op 112 tot 138 vastgesteld (Tabel 2). In totaal
zijn 42 nesten en 49 territoria van roofvogels en 18 territoria van uilen binnen de gemeentegrenzen
gevonden. De overige nesten en territoria bevonden zich in de randzone. De drie algemeenste roofvogels zijn
Buizerd, Sperwer en Torenvalk. Bosuil is de meest algemeen voorkomende uil binnen de gemeente.
Tabel 2. Overzicht van het aantal territoria roofvogels en uilen in Rotterdam in 2010 en 2018 met notities over de trend en status als
broedvogel.
aantal broedparen

ontwikkeling t.o.v. 2010 status als broedvogel

2010

2018

1-3

2-4

stabiel

schaars

24 - 38

16 - 20

afname

algemeen

1-3

7

groei

schaars

Buizerd

18 - 30

37 - 41

groei

algemeen

Torenvalk

11 - 26

13 - 20

stabiel

algemeen

Boomvalk

8 - 12

7-9

lichte afname

schaars

Slechtvalk

5-6

7

lichte groei

schaars

68 - 121

89 - 108

Bruine kiekendief
Sperwer
Havik

Roofvogels Rotterdam

Kerkuil

0

(nog) niet

Steenuil

3–4

schaars

Ransuil

0–5

schaars

Velduil

1

incidenteel

Bosuil

19 – 20

algemeen

Uilen Rotterdam

23 - 30
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Bruine kiekendief Circus aeruginosus
In 2018 zijn op tenminste drie plekken territoria vastgesteld (Figuur 3). Op twee locaties waren gedurende het
gehele broedseizoen Bruine kiekendieven aanwezig, maar werd geen zekerheid verkregen over een
broedgeval. De territoria bevonden zich in het buitengebied op Uitgeefbare terreinen van de Europoort en
Tweede Maasvlakte en rietruigte in het recreatiegebied Poldervaart (ten noorden van de Kandelaarweg) en
Oranjebuitenpolder (tussen Hoek van Holland en Maassluis). Dit is een toename in vergelijking met 2010.
Destijds werd naast een mogelijk territorium bij De Slufter op de Tweede Maasvlakte ook een zeker territorium
vastgesteld langs de noordrand van de Zevenhuizerplas. Tegenwoordig behoort de Zevenhuizerplas tot de
gemeente Zuidplas. Dit territorium is in de tussenliggende periode vrijwel jaarlijks bezet geweest, maar in
2018 niet (Bakker 2018). De broedplaats van de Bruine kiekendief is beschermd gedurende de broedtijd.

Figuur 3. Overzicht van de (mogelijke) territoria van Bruine kiekendief in Rotterdam in 2018.
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Sperwer Accipiter nisus
De Sperwer is qua verspreidingsbeeld de meest urbane roofvogel van Rotterdam. Het nest van deze soort is
jaarrond beschermd. Daarmee is de soort waar in het bestendig beheer en onderhoud van openbaar groen
het meest rekening gehouden moet worden. De nesten bevonden zich in parkjes en grote groenstroken
verspreid over de stad met concentraties in wijken met veel Huismussen Passer domesticus. Dit vormt de
belangrijkste prooi in het stedelijk gebied voor de Sperwer (De Baerdemaeker 2004).
In totaal werden 21 territoria vastgesteld, waarvan 15 locaties zich binnen de stad bevonden, één in
Rozenburg en één in Hoek van Holland (Figuur 4). Op drie locaties werd net buiten de gemeentegrenzen
gebroed. In het havengebied is geen territorium vastgesteld. Dit beeld komt overeen met 2010. Het totale
aantal territoria lag destijds echter veel hoger (nl. 32) dan vorig jaar. Een combinatie van factoren is hier
debet aan. De onderzoeksinspanning in sommige wijken was in 2018 lager dan in 2010. Het is echter deels
ook een reëel beeld. Enkele vaste territoria van de afgelopen jaren werden vorig jaar niet bezet.

Figuur 4. Overzicht van de nesten en (mogelijke) territoria van Sperwer in Rotterdam in 2018.
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Havik Accipiter gentilis
De Havik was ooit een typische broedvogel van uitgestrekte bossen op de zandgronden (Bijlsma 1993). In een
westwaartse uitbreiding bleek ook het Rotterdamse een aantrekkelijk leefgebied. De centra van in totaal zeven
territoria rond de stad bevinden zich echter nog altijd in de uiterste periferie van de gemeente (Figuur 5),
gemiddeld 280 meter van de grens (n=7, Gem.=177m). Op vier locaties zijn de nesten gevonden, enkele
bevinden zich hier al meerdere jaren (Tabel 3). In de Oostpuntgriend (Hoogvliet), recreatiegebied Poldervaart
(Kandelaar) en op een eiland in de Zevenhuizerplas (gemeente Zuidplas) zijn de nestplaatsen niet
gelokaliseerd omwille van de beschermde status, de ontoegankelijkheid en/of de rust die hier heerst. Dit is een
toename met vijf territoria ten opzichte van 2010.
Er is geen aanleiding om te vermoeden dat er dit jaar territoria over het hoofd zijn gezien. Mocht de toename
in de komende jaren aanhouden ligt het voor de hand dat de grote stadsparken worden bevolkt, te beginnen
met het Zuiderpark en het Kralingse Bos. Het nest van de Havik is jaarrond beschermd.
Tabel 3. Overzicht van de nesten en territoria van Havik in Rotterdam en directe omgeving in 2018.
#

locatie

broedzekerheid

nestboom

uitgevlogen
jongen

1
2
3
4
5
6
7

Westplaat
Geuzenbos
Oostpuntgriend
Bos Valckesteyn
Poldervaart
Lage Bergse Bos
Zevenhuizerplas

nest
nest
territorium
nest
territorium
nest
territorium

Witte abeel
Populier

>1
2

Wilg

2

Onbekend

>1

afstand tot
gemeentegrens
(m)
125
200
90
355
450
135
590

Figuur 5. Overzicht van de nesten en (mogelijke) territoria van Havik in Rotterdam in 2018.
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Buizerd Buteo buteo
Op 41 locaties zijn nesten en (mogelijke) territoria gevonden (Figuur 6). Een aanzienlijk deel hiervan bevindt
zich in het havengebied. De nestlocaties van Buizerds liggen vooral langs de stadsranden en snelwegen.
Broedgevallen in stadsparken zijn schaars. Ze moeten het vooral hebben van bomenrijen (m.n. populieren
Populus spec.) en afgelegen bosjes met hoge bomen.
Het aantal territoria ligt een stuk hoger dan in 2010. Toen werden 24 territoria vastgesteld (inclusief de
stadsranden). Vooral in het havengebied en langs de noordrand van de stad zijn meer territoria gevonden. Dit
kan een gevolg geweest zijn van de onderzoeksinspanning, maar ook dat meer bomen geschikt worden
omdat ze ouder en groter zijn dan in 2010.
Overigens zijn buiten de broedparen ook her en der individuele Buizerds zonder territorium aanwezig in
binnen de gemeentegrenzen. Park De Twee Heuvels in IJsselmonde is een bekend gebied waar jaarlijks
Buizerds rondhangen, maar niet broeden. Aangezien Buizerdparen vaak jaren achtereen een vaste nestplaats
gebruiken is hun nest jaarrond beschermd.

Figuur 6. Overzicht van de nesten en (mogelijke) territoria van Buizerd in Rotterdam in 2018.
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Torenvalk Falco tinnunculus
Torenvalken worden vaak biddend langs (snel)wegen gezien, waar ze jagen op muizen. Het vinden van de
nestplaats is echter een stuk lastiger. Ze maken gebruik van een grote variatie aan nestplaatsen, zoals oude
kraaiennesten in bomen of hoogspanningsmasten, nestkasten op palen of op gebouwen. Daarbij komt dat ze
op grote afstand van hun nest kunnen jagen gedurende de broedtijd (Bijlsma 1993). In totaal werden 20
territoria vastgesteld (Figuur 7). Dit aantal is vergelijkbaar met de 24 territoria uit 2010.
Het nest van de Torenvalk is beschermd gedurende de broedtijd.

Figuur 7. Overzicht van de nesten en (mogelijke) territoria van Torenvalk in Rotterdam in 2018.
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Boomvalk Falco subbuteo
Vanaf half april zijn ze weer in het land en in de loop van september vertrekken weer naar de
overwinteringsgebieden in Afrika. Boomvalken zijn zomergasten waarvoor het broedseizoen pas vanaf mei
start. Gedurende de broedtijd gedragen ze zich erg onopvallend, waardoor broedgevallen makkelijk gemist
kunnen worden (Sovon Vogelonderzoek Nederland, 2018). In de afgelopen jaren is veel kennis verzameld
over het voorkomen van de Boomvalk in Rotterdam, waardoor enkele vaste territoria bekend zijn. Nieuwe
territoria konden worden opgespoord door het volgen van prooivluchten van adulte vogels, of de bedelroep
van de juvenielen. In totaal werden 6 territoria binnen de gemeentegrenzen vastgesteld (Figuur 8). Daarnaast
bevond zich nog een nest op zo’n 500 meter van de Rotterdamse grens. De territoria in de omgeving van
Heijplaat, Nesselande-Noord, De Kandelaar/begraafplaats Hofwijck en Schiebroekse Park (en Knooppunt
Vaanplein) waren zowel in 2010 als in 2018 bezet. In vier gevallen was de nestplaats bezet: 2x in
populierenrij en 2x in hoogspanningsmast. Het illustreert goed de nestplaatskeuze van deze roofvogel. De
Boomvalk bouwt zelf geen nest, maar maakt gebruik van ongebruikte nesten van kraaiachtigen. Vaak wordt
een hooggelegen nestplaats verkozen.
De Boomvalk valt onder de selectie aan jaarrond beschermde soorten.

Figuur 8. Overzicht van de nesten en (mogelijke) territoria van Boomvalk in Rotterdam in 2018.

bSR-notitie 1763 – Roofvogels en uilen in Rotterdam 2018

9 / 18

Slechtvalk Falco peregrinus
Sinds het eerste stadse broedgeval in 2009 is het centrum verder verdeeld onder territoriale Slechtvalken
(Figuur 9). Inmiddels staat de teller op drie broedparen met nog een aantal solitaire overzomeraars verspreid
over de stad. Daarnaast zijn negen territoria bekend in het havengebied, waarvan in 2018 vier bezet waren
(Bakker, Andeweg & de Zwarte 2018 met aanvullingen uit: Mollet 2018). Alle broedgevallen vonden plaats
op menselijke bouwwerken. Inmiddels broedt een aanzienlijk deel van de populatie in nestkasten. Hoewel de
natuur zijn eigen weg moet vinden, is het in dit geval wel wenselijk om hierin enigszins te sturen. Bij een
broedgeval in een nestkast is de kans dat een jong uit het nest valt voordat het vliegvlug is, een stuk kleiner. Dit
verkleint de kans op ongelukken. Iets dat zeker in het havengebied en bij wegen vanuit het oogpunt van
veiligheid voor mens en dier wenselijk is.

Figuur 9. Overzicht van de nesten en (mogelijke) territoria van Slechtvalk in Rotterdam in 2018.
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Kerkuil Tyto alba
Hoewel de Kerkuil in de akkerbouwgebieden ten zuiden van de gemeente Rotterdam – bijvoorbeeld op de
eilanden IJsselmonde, Hoeksche Waard en Voorne-Putten – een talrijke broedvogel is, zijn er nog geen
bekende nestplaatsen in Rotterdam zelf. Zo nu en dan worden verkeersslachtoffers aangetroffen. In 2018
werden twee vogels gevonden op de A20 ten oosten van het Kralingse Bos, drie dode vogels op secundaire
wegen in de Europoort en één in de Bonnenpolder te Hoek van Holland.
Het nest van de Kerkuil is jaarrond beschermd.

Steenuil Athene noctua
De Steenuil is een zeldzame standvogel en komt uitsluitend nog tot broeden in het veenweidegebied ten
noorden van Rotterdam. Hier bevinden zich minimaal drie territoria, waarvan twee aan de Oude Bovendijk en
één langs de Hofweg (Figuur 10). Mogelijk dat westelijk van de Schie, rond De Zweth, ook nog een enkel
territorium aanwezig is. Het nest van de Steenuil is jaarrond beschermd.

Figuur 10. Overzicht van de nesten en (mogelijke) territoria van Steenuil in Rotterdam in 2018.
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Ransuil Asio otus
2018 bleek een slecht broedseizoen voor Ransuilen te zijn. Er werd geen enkel broedpaar getraceerd, terwijl
uit de afgelopen jaren wel enkele territoria bekend zijn (Figuur 11). Mogelijk speelde een lage muizenstand
parten.
Zowel het nest als een vaste rustplaats, zoals een roestplaats (gezamenlijke overwinteringsplek), van de
Ransuil is jaarrond beschermd.

Figuur 11. Overzicht van de nesten en (mogelijke) territoria van Ransuil in Rotterdam in 2018.
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Velduil Asio flammeus
In juni is tweemaal een Velduil waargenomen langs de Maasvlakteboulevard, op het braakliggende terrein ten
westen van het Slufterdepot (Figuur 12). Gezien de datum is dit een aanwijzing voor de aanwezigheid van
een territorium of zelfs broedgeval. Na een waarneming van een jagend exemplaar is bij werd een
individuele Velduil opgestoten; op de plek van wegvliegen bevonden zich enkele braakballen en poetsveren.
Nog diezelfde avond is langere tijd gepost ter observatie van prooivluchten die mogelijkerwijs naar een
nestlocatie zouden leiden. Dit heeft echter geen vervolgwaarneming opgeleverd. In de daaropvolgende weken
zijn eveneens geen vervolgwaarnemingen gedaan. Hierom wordt dit specifieke geval beschouwd als een
zomerzwerver en niet als een individueel territorium. Het neemt niet weg dat onbebouwde terreinen van het
havengebied een potentieel broedgebied voor deze soort vormt.
Het nest van de Velduil is beschermd gedurende de broedtijd.

Figuur 12. Overzicht van de (mogelijke) territoria van Velduil in Rotterdam in 2018.
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Bosuil Strix aluco
Net als bij de Ransuil was ook bij de Bosuil het succes van de inventarisaties laag. Mogelijk speelde ook hier
de muizenstand een rol. Daarnaast kan ook de koude februarimaand voor een lagere roepactiviteit gezorgd
hebben. Indicaties voor broedgevallen werden spaarzaam vastgesteld. Roepende jongen in bekende territoria
nauwelijks gehoord (Figuur 13). De kou viel samen met de gemiddelde eilegperiode van de Bosuilen (Sovon
2019). Daarnaast volgde een muizenarm jaar op de muizenpiek in 2017. Mogelijk heeft een deel van de
lokale populatie een broedseizoen overgeslagen. Bosuilen kunnen oud worden, waardoor ze niet ieder jaar
hoeven te broeden om de populatie in stand te houden.
De Bosuil staat in categorie 5 van de lijst met jaarrond beschermde vogels. Het nest is onder zwaarwegende
ecologische redenen jaarrond beschermd.

Figuur 13. Overzicht van de (mogelijke) territoria van Bosuil in Rotterdam in 2018.
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Conclusies en aandachtspunten
Algemene beeld
De totale roofvogelpopulatie in Rotterdam was in 2018 vergelijkbaar met de vorige grootschalige
inventarisatie in 2010 (Tabel 2). In beide jaren zijn bij de inventarisatie ook de randgebieden rondom de
gemeentegrenzen meegenomen. De roofvogels, die in deze randzone broeden, hebben vaak wel directe
binding met de gemeente, omdat het territorium zich in veel gevallen uitstrekt tot in de gemeente.
Roofvogels en uilen zijn over het algemeen plaatstrouw aan hun nestplaats. Een eenmaal bezet territorium
wordt niet snel verlaten. De stad en het omringende gebied is echter continu in beweging. Ruimtelijke
ontwikkelingen zorgen voor veranderingen in het landschap: braakliggende terreinen worden bebouwd, oude
woningen worden vervangen door nieuwbouw, aanleg van nieuwe bedrijventerreinen en uitbreiding van
infrastructuur kunnen er allen voor zorgen dat nestplaatsen ongeschikt raken. Ook het reguliere onderhoud van
openbaar groen kan een dergelijk effect hebben. Zoals wanneer een bosvak in een park of plantsoen gedund
wordt waardoor het (tijdelijk) ongeschikt wordt. Bovendien kunnen ook natuurlijke oorzaken, zoals het
omwaaien van een nestboom of sterfte van een broedvogel, ten grondslag liggen aan de spreiding van
broedterritoria.
De trends verschillen echter per soort (Tabel 2). Zo laten Havik en Buizerd een sterke toename zien. Bij de
Havik is deze stijgende lijn al langer zichtbaar. Voor de Buizerd is een enigszins verrassende constatering.
Mogelijk spelen de hogere onderzoeksinspanning in het havengebied en de kennis uit de afgelopen jaren,
waardoor gerichter zoeken mogelijk was, hierbij een rol. Zoals bij de soortenbespreking al beschreven is,
speelt het ouder worden van het bomenbestand mogelijk ook een rol. Zowel Havik als Buizerd bouwen stevige
nesten in grote bomen. In vergelijking met 2010 zijn waarschijnlijk meer bomen geschikt geworden. Bij de
Slechtvalk is de sterkste groei er uit. De enige roofvogel, die een duidelijk achteruitgang laat zien, is de
Sperwer.

Aandachtspunten per soort
Bruine kiekendief
Vanwege de voorkeur voor rietland en verruigde braakliggende terreinen nabij water zal de Bruine kiekendief
nooit een echte stadsvogel worden. De territoria bevinden zich langs de randen van de stad. Met name bij het
bebouwen van braakliggend terrein dat begroeid is geraakt met riet en struiken is het zaak om aandacht te
schenken aan de mogelijke aanwezigheid van deze roofvogel.
Sperwer
Een combinatie van factoren is waarschijnlijk debet aan de achteruitgang van de Sperwer. Eén van de
belangrijkste prooien voor stadse Sperwers is de Huismus (De Baerdemaeker 2004). Landelijk is het aantal
broedparen van de Huismus sterk afgenomen. De soort staat dan ook vermeld op de laatste editie van de
Rode Lijst (Van Kleunen, van Foppen & van Turnhout 2017). Het is aannemelijk dat deze negatieve trend zich
ook in Rotterdam heeft voorgedaan. Een toenemende verstening van de stad door inbreiding en betegeling
van tuinen maakt de stad minder aantrekkelijk voor Huismussen. In prooivondsten nabij de nestlocaties is een
diversificatie aan prooien te zien. De indruk is dat de Rotterdamse Sperwers op andere prooien
overschakelen. Alleen zijn bij een aantal andere potentiële prooien ook afnames in het stedelijk gebied te
zien. Op basis van het landelijke Meetnet Urbane Soorten (MUS) zijn sterke afnames gevonden bij Zanglijster
Turdus philomelos, Fitis Phylloscopus trochilus en Staartmees Aegithalos caudatus, terwijl o.a. Turkse tortel
Streptopelia decaocto, Merel Turdus merula, Koolmees Parus major, Groenling Chloris chloris en Vink Fringilla
coelebs lichte afnames vertonen in de afgelopen elf jaar (Schoppers 2018). Eén van de verklaringen, die
hiervoor wordt gegeven, is het in toenemende mate omzetten van struiken in gazons. Broedvogels van struweel
verliezen hierdoor hun broedplekken. Het zou interessant zijn om te onderzoeken in hoeverre dit in Rotterdam
ook een rol speelt.
Naast het voedselaanbod is ook de inrichting van het groen de afgelopen jaren veranderd. Onder de noemer
van achterstallige onderhoud is het bomenbestand in enkele stadsparken gedund. Dit resulteert (tijdelijk) in een
meer open bosstructuur. Hierdoor worden bosvakken of soms hele parken ongeschikt als broedlocatie. De
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Sperwer is jaarrond beschermd. Deze bescherming heeft niet alleen betrekking op het nest, maar ook op de
functionele omgeving. Het bosvak om een nestboom is dus net zo beschermd als het nest zelf. Zowel bij
ruimtelijke ontwikkeling als bij het bestendig beheer en onderhoud dient hiermee rekening gehouden te
worden. Fasering in bomenkap vormt hierbij een belangrijk instrument om een gebied geschikt te houden.
Havik
De Havik klopt aan de poorten van Rotterdam. Het is een kwestie van tijd voordat deze roofvogel ook in een
stadspark tot broeden komt. Voor de Havik geldt hetzelfde als voor de Sperwer. De soort is gebaad bij
voldoende aanbod aan bosachtige parken. Intensief gebruikte stadsparken met weinig onderbegroeiing en
open bosvakken zijn ongeschikt. Nog meer dan Sperwers hebben Haviken voldoende rust rondom de
nestplaats nodig. De meest geschikte gebieden, waar een broedgeval te verwachten valt, zijn het Kralingse
Bos, de Zuiderbegraafplaats en Park Zestienhoven.
Buizerd
De Buizerd wordt vooral aangetroffen op plekken, die buiten het beheer van de gemeente Rotterdam vallen.
Het zijn voornamelijk bomenrijen langs snelwegen, die beheerd worden door Rijkswaterstaat, en in het
havengebied, dat onder verantwoordelijkheid van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. valt. In een enkel geval
wordt echter ook in een stadspark gebroed. Daarom wordt aanbevolen om bij het kappen van grote bomen,
met name populieren en abelen, rekening te houden met de mogelijkheid dat een Buizerd hier gebruik van
kan maken. Daarnaast wordt aanbevolen om de potentiële aanwezigheid van Buizerds bij infrastructurele
projecten naar voren te brengen. Wegverbredingen gaan vaak ten koste van bomenrijen, waardoor mogelijk
een boom met het jaarrond beschermde nest gekapt moet worden. De gemeente kan met de gebiedskennis uit
deze inventarisatie in overleggen met andere beheerders hierin een belangrijke rol spelen om dit onder de
aandacht te brengen.
Torenvalk
Hoewel het onderzoek zich voornamelijk richtte op roofvogels in het openbaar groen is ook het voorkomen
van de Torenvalk geïnventariseerd. De nestplaatskeuze van deze roofvogel is divers, maar vooral bij het
onderhoud aan gebouwen dient men hierop alert te zijn. De komende jaren zal de soort blijvend aandacht
vragen om het voorkomen volledig in beeld te krijgen/behouden.
Boomvalk
De Boomvalk gebruikt nesten van kraaiachtigen om te broeden. Kraaiachtigen bouwen jaarlijks een nieuw
nest, waardoor de exacte broedplek van jaar tot jaar kan verschillen. Bovendien wordt pas in de loop van het
voorjaar duidelijk waar nesten beschikbaar zijn. Als de Boomvalken in de loop van april terugkomen uit de
overwinteringsgebieden dan wordt pas duidelijk waar ze zich vestigen. De soort is jaarrond beschermd,
omdat ze jaarlijks terugkeren naar vaste territoria. Voor een effectief gebruik van de verspreidingskaart bij
ruimtelijke ontwikkeling en bomenkap dient dan ook rondom de exacte nestplekken een gebied (van ca. 1
kilometer) aan gehouden te worden waarbinnen een broedgeval te verwachten is.
Slechtvalk
Alle broedgevallen van Slechtvalken binnen Rotterdam zijn aangetroffen op gebouwen of menselijke
bouwwerken. Het nest is jaarrond beschermd. Van belang is om hier niet alleen rekening mee te houden bij
ruimtelijke ontwikkeling, maar ook bij het reguliere onderhoud. Zo werd voorafgaand aan
onderhoudswerkzaamheden aan De Hef de bestaande nestkast tijdelijk verwijderd om de kans op een
broedgeval te voorkomen. Alternatieve nestplekken in de omgeving waren voorhanden, waardoor het
broedpaar tijdens de werkzaamheden kon uitwijken. Aanbevolen wordt om de kennis over locaties waar
Slechtvalken (kunnen) broeden te delen met de afdeling die zich bezighoudt met vastgoedonderhoud.
Kerkuil
Er zijn nog geen broedgevallen van Kerkuil binnen de gemeente Rotterdam vastgesteld. Gezien de toename in
omringende gebieden is een broedgeval binnen enkele jaren wel te verwachten. Dit zal in het buitengebied

bSR-notitie 1763 – Roofvogels en uilen in Rotterdam 2018

16 / 18

zijn, want in de stad vindt de Kerkuil geen geschikt habitat. De soort is jaarrond beschermd, maar voor het
reguliere onderhoud en beheer van het openbaar groen leidt dit niet direct tot aandachtspunten.
Steenuil
De paar broedparen langs de noordrand van de gemeente zijn het waard om zuinig op te zijn. Niet alleen
vanuit de jaarrond beschermde status, maar ook gezien het feit dat de Steenuil vermeld staat op de Rode Lijst.
Het behouden van kleinschalig agrarisch landschap met voldoende knotwilgen, fruitbomen en houtwallen is
hierbij essentieel.
Ransuil
Het verspreidingsbeeld van 2018 was onvolledig. Dit wordt de komende jaren aangevuld met extra
inventarisaties. Hierbij gaat het niet alleen om het opsporen van nesten, maar ook roestplaatsen. Binnen de
gemeentegrenzen is dit nog een kennislacune. Volkstuinen en begraafplaatsen vormen hierin nog witte vlekken
waar vaste verblijfplaatsen te verwachten zijn. Feit is echter wel dat de soort onder druk staat. Coniferen en
bomen met klimop verdwijnen uit tuinen en parken. Door achterstallig onderhoud van parken en groenstroken
verdwijnt de dekking die Ransuilen nodig om een rustige nestplaats te vinden. Voor deze soort is het van
belang om in te zetten op twee fronten. Bij het beheer van het openbaar groen moet voldoende bosschages
met dekking beschikbaar blijven. De soort is immers jaarrond beschermd. Daarnaast is het nuttig om inwoners
van Rotterdam te informeren over het voorkomen van (Rans)uilen in de stad. Niet alle bewoners zullen zich
bewust zijn van het feit dat in een conifeer of naaldboom in een achtertuin uilen kunnen zitten. Bewustwording
van het voorkomen van uilen kan leiden tot een betere bescherming van de verblijfplaatsen in particuliere
tuinen en mogelijk informatie opleveren over de huidige nest- en roestbomen als bewoners deze kunnen
melden.
Velduil
Het overzomerende exemplaar op de Maasvlakte was geen incident, maar het voorkomen van de Velduil
binnen Rotterdam zal altijd beperkt blijven. Bij de ontwikkeling van verruigde braakliggende terreinen is het
altijd zaak om alert te zijn op het plotselinge voorkomen van deze soort.
Bosuil
De meest voorkomende uil van Rotterdam is op veel plekken in het openbaar groen te vinden. Het is niet
uitgesloten dat zich nog nesten of roestplaatsen bevinden in groene binnenplaatsen, particuliere tuinen of
volkstuincomplexen die nu niet bekend zijn. De Bosuil is daarmee een belangrijke soort om rekening mee te
houden bij het groenbeheer. Met name bij de kap van bomen is dit een aandachtspunt. Het nest is in principe
alleen beschermd tijdens de broedtijd, maar vanuit het oogpunt van de Zorgplicht (art. 1.11) uit de Wet
natuurbescherming dient verstoring in algemene zin zoveel mogelijk voorkomen te worden. Bovendien vormt
de Bosuil een waardevol element in de stadsnatuur. Hij staat in de top van de voedselketen. Dus het behouden
van voldoende nest- en roestplaatsen is van belang om de broedpopulatie op peil te houden.
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