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Dat Zwarte Kraaien en Eksters in de afgelopen 40 jaar in groten getale zijn gaan 

broeden in dorpse en stedelijke gebieden, is onder de meeste vogelaars wel bekend. 

Dat dit gepaard ging met een volledige leegloop van bossen en in tweede instantie 

agrarisch gebied, viel veel minder op.  Normaal gesproken breng je broedvogels in 

kaart gedurende het broedseizoen, maar bij kraaien en Eksters kan dat ook wel een 

half jaar daarna. 

 

In 1989 bracht ik voor het eerst kraaien-, ekster-  en andere grote nesten in kaart in 

atlasblok 12-44 om te onderzoeken of de Ransuilen Asio otus, die ik er onderzocht 

sinds 1987, bepaalde nest- of boomsoorten prefereerden om in te nestelen (van Ma-

nen 1992). Aan het eind van de jaren negentig waren de Ransuilen al zo goed als 

verdwenen uit het gebied (van Manen 2006), maar had mijn interesse zich uitgebreid 

naar de kraaien en Eksters zelf, en herhaalde ik de kartering. In 2011 deed ik het 

opnieuw (van Manen 2012) en dan weer bijna tien jaar later heb je een reeksje. 

  

Gebied en werkwijze 

 

Het onderzoeksgebied heeft geen natuurlijke grenzen. Het is gebaseerd op het atlas-

blokraster van 5x5 km dat op zijn beurt weer is gebaseerd op Amersfoortcoördinaten, 

ons nationale rasternetwerk. Het ligt tussen Assen en Rolde. Je zou kunnen zeggen 

dat het random gekozen is, maar dat is niet helemaal waar, want ik wist op voorhand 

dat het een goed blok was voor Ransuilen. De onnatuurlijke grenzen echter, maken 

dat er allerlei landschapstypes in liggen, waaronder ook voor vogelaars onaantrekke-

lijke, zoals bebouwing. 

Met behulp van luchtfoto’s is in een Gis-omgeving de top-10 kaart van 2006 terug-

gebracht naar de situatie in de jaren waarin de nesten in kaart zijn gebracht. Hiervoor 

is gebruik gemaakt van de Foto-atlas van Drenthe (1989), Google-earth en voor 2019 

van Pdok-bestanden. Alleen voor 1999 was het lastiger om een gedetailleerde kaart 

te fabriceren, omdat ik niet beschik over goede luchtfoto’s uit die periode. 

In de vier onderzoeksjaren is rond het moment dat de bladeren van de bomen waren 

gevallen (begin december) het hele gebied minutieus doorkruist en zijn nesten in 

1989-2012 ingetekend op een papieren kaart, in 2019 op een digitale kaart op de 

smartphone. Nesten waarvan werd ingeschat dat er nog een Ransuil of een Torenvalk 

Falco tinnuculus op zou kunnen gaan broeden, zijn meegeteld, kleinere of half uit-

gevallen nesten niet. Dit geldt niet voor nesten van Eekhoorn Sciurus vulgaris, die 
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sowieso niet zo geschikt zijn voor uilen en valken, maar waarvan alle bouwsels zijn 

meegeteld. Afgezien van enkele moeilijk te benoemen soorten in tuinen is de boom-

soort genoteerd en in veel gevallen de (op de stam afgepaste) hoogte en de afstand 

tussen nest en boomtop.  

De bouwer van het nest was in de meeste gevallen goed te achterhalen. Zwarte kraai-

ennesten zijn herkenbaar aan de vaak bochtige takken in de nestbasis en afwezigheid 

van een kap. Eksternesten hebben niet zelden langere en sprietiger takken in de basis 

en veel nesten zijn in het bezit van een overkapping. Daarnaast zitten ze vaak dichter 

bij de top van de boom of dichter bij het uiteinde van een zijtak. Eksternesten zonder 

overkapping kunnen in een enkel geval zijn verward met een kraaiennest en vice 

versa. Naar schatting is de foutenmarge die dit eventueel oplevert niet groter dan een 

paar procent (enkele twijfelgevallen). Nesten van roeken waren te herkennen aan de 

kolonievorm en in twee kolonies waren in december 2019 Roeken aanwezig. 

Eekhoornnesten waren goed te onderscheiden door het gebruik van bebladerde tak-

ken. De verdorde twijgen blijven goed zichtbaar in de winter. Ook is er vaak mos of 

gras in het nest verwerkt. Nesten van roofvogels hoefden in het algemeen niet te 

worden herkend, omdat deze in het kader van langlopende roofvogelonderzoek in 

het gebied bekend waren. De speurtocht leverde één “nieuw” buizerdnest op. 

 

 
 
Figuur 1. Voorkomen van terreintypes in het onderzoeksgebied. In 1999 is geen onderscheid gemaakt tus-
sen  akkers, grasland en natuurlijk grasland. Land use in the study area near Assen. In 1999 farmland was 
not specified in more detail. 

 

Veranderingen in het landschap 

Wat bebouwing betreft vonden de grootste veranderingen plaats tussen 1989 en 1999 

(Figuur 1 en verspreidingskaarten). Toen is de wijk Marsdijk in het noordoosten van 

Assen afgebouwd, is in Rolde een nieuwbouwwijkje verschenen op de zuides en 

werden de Achilles-velden bij het Amelterbos omgetoverd tot bouwkavel. In later 

jaren is niet substantieel bijgebouwd. Tussen 1989 en 2019 groeide de oppervlakte 
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bebouwing van 280 ha naar 398 ha. Door stads- en dorpsuitbreiding groeide de op-

pervlakte aan wegen van 146 ha in 1989 naar 175 ha in 2019. 

Open water heeft altijd een klein deel van de oppervlakte beslagen en dat is niet 

wezenlijk veranderd. Geringe uitbreiding in de vorm van enkele stadsvijvers en ver-

legging van de loop van de Drentse Aa zijn niet doorgevoerd in de Gis-bestanden, 

maar spelen geen rol van betekenis. De oppervlakte bedroeg gedurende de hele peri-

ode ongeveer 29 ha. 

De oppervlakte bos bedroeg in 1989 273 ha. In de volgende decennia kromp het tot 

266 ha in 2011, voornamelijk door kap van enkele bosjes op het Ballooërveld. Tussen 

2011 en 2019 werd vrijwel het hele Ballooërveld kaalgeslagen, maar dit bosverlies 

werd gecompenseerd door uitbreiding met jonge aanplant tussen het Amelterbos en 

de Drentse Aa en spontane opslag van wilg en els in de noordelijke delen van het 

stroomdal, die te nat bleken om te maaien. In deze gebieden is het bos  momenteel 

ongeveer 4 m hoog. 

Heide besloeg in 1989 202 ha. Door successieve kap van bosjes op het Ballooërveld 

breidde zich dit uit tot 212 ha in 2019. 

 

 
 
Figuur 2. Gewaskeuze (beteelde oppervlakte) in Drenthe in 1994-2019 (Bron: CBS Statline). Crops in the 
Province of Drenthe, probably reflecting crop choice in the study area in northern Drenthe. 

 

In het kader van natuurherstel zijn tussen 1989 en 2011 grote delen van het beekdal 

van de Drentse Aa aangekocht door Staatsbosbeheer. Op deze percelen is vanaf dat 

moment de waterstand omhoog gebracht door het dempen van greppels. In het zui-

delijk deel is een nieuwe loop voor de beek gegraven, waardoor deze weer meandert. 

De meeste percelen in het beekdal worden eenmaal per jaar gemaaid. Op enkele zeer 

natte percelen lukt dat niet meer en ontwikkelt zich wilgen- en elzenbos.  
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Buiten het eigenlijke beekdal, maar er wel aan grenzend, zijn grote delen van het 

Dijkveld uit agrarische productie genomen en deze worden nu jaarrond begraasd 

door Schotse Hooglanders. De totale oppervlakte ‘natuurlijk’ grasland groeide tussen 

1989 en 2019 van 120 ha naar 443 ha, maar in het laatste decennium groeide het 

nauwelijks. 

Hoewel een groot deel van het reguliere grasland werd omgezet in ‘natuurlijk’ gras-

land, veranderde de oppervlakte nauwelijks (490 ha in 1989; 537 ha in 2019). Dit 

komt doordat in de loop van de tijd een deel van de akkers is omgezet naar hoogpro-

ductief grasland. Niet alleen veranderde de ligging van percelen grasland drastisch, 

ook het gebruik in 2019 is niet te vergelijken met dat in 1989. Was het in 1989 nog 

bultig, extensief gebruikt en voorzien van een gammele afrastering en hier en daar 

zelfs nog een mobiele melkstal, in 2019 zijn het vooral biljartlakens van raaigras, 

zonder afrastering, die 3-5 maal per seizoen worden gemaaid.  

De sterke toename van bebouwing en natuurlijke graslanden en de opkomst van 

hoogproductief grasland zijn ten koste gegaan van het areaal akkerland. Dat kromp 

tussen 1989 en 2019 van 960 ha naar 416 ha, meer dan een halvering. De gewaskeuze 

is niet bijgehouden, maar wijkt waarschijnlijk niet sterk af van het Drents gemiddelde 

(Figuur 2). Zeker is dat aardappel ook in het onderzoeksgebied het meest belangrijke 

gewas was, gevolgd door maïs, suikerbiet en zomergerst. De afname van de beteelde 

oppervlakte was in atlasblok 12-44 wel aanzienlijk sterker dan in de rest van Drenthe. 

 
Tabel 1. Aantal gevonden nesten per soort per jaar in atlasblok 12-44 (2500 ha). Number of nests found 
per year in the study area of 2500 ha. 

 
Soort Species 1989 1999 2011 2019 

Blauwe Reiger Ardea cinerea 6 20 26 25 

Havik Accipiter gentilis 1 5 3 4 

Sperwer Accipiter nisus 9 10 5 2 

Buizerd Buteo buteo 11 21 15 14 

Ekster Pica pica 31 31 90 107 

Roek Corvus frugilegus 0 2 8 42 

Zwarte Kraai Corvus corone 179 120 99 95 

Eekhoorn Sciurus vulgaris 1* 1* 43 65 

Onbekend Unknown 10 2 2 0 

Totaal Total 248 202 291 354 

 
* Incompleet/Incomplete 

 

Resultaten 

 

Blauwe Reiger, roofvogels en Roek 

Gevonden aantallen nesten staan vermeld in tabel 1. Alle nesten van Blauwe Reiger 

zaten in het Amelterbos in grove dennen. Tussen 1989 en 1999 verhuisde de kolonie 

van het centrale deel naar de westpunt van het bos over een afstand van 250 m. Ha-
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viksnesten zaten uitsluitend in bossen en daarin kwam in de loop van de onderzoeks-

periode geen verandering. Buizerdnesten waren talrijker en kwamen voor in zowel 

bossen als houtwallen. Sperwernesten kwamen voor in naaldbossen, maar werden in 

2019 in nog slechts één clustertje aangetroffen. 

De twee roekennesten zaten in een bosje in het centrum van Rolde in 1999, verder in 

kolonietjes van 5 en 3 in Marsdijk in 2011, in Marsdijk (17) in 2019, en op drie 

plekken in het zuidoosten van Assen (14, 8 en 3 nesten), waarbij ik de indruk had dat 

niet al deze nesten simultaan in gebruik waren geweest. 

 

 

  

 
 
Figuur 3. Landschappelijke veranderingen en verspreiding van eksternesten in het onderzoeksgebied. In 
2012 is geen onderscheid gemaakt tussen akkers, grasland en natuurlijk grasland. Land use and distribution 
of nests of Magpie in the study area. In 2011 fields, grasslands and meadows were lumped. 
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Ekster 

Tien jaar vóór de eerste kartering was de Ekster een soort die overal voorkwam waar 

bomen stonden, dus ook in bossen en ver van huizen. Goed kan ik me herinneren hoe 

ik rond 1977 in de toen nog lage dennenbosjes op het Ballooërveld grote, uitgezakte 

eksternesten vond. Op de terugweg zag ik een korhaan bij het Taarloërdiep, maar dat 

boeide me nauwelijks want ik zocht alleen naar roofvogels. 

In 1989 zat nog een klein deel van de Eksters in bossen. Ze waren daar al enorm 

afgenomen, maar bebouwing werd toen nog nauwelijks bewoond (Figuur 3), met 

uitzondering van enkele bosjes die al aanwezig waren voordat de wijken ontstonden. 

Een aanzienlijk deel van de nesten (35%) zat nog op meer dan 100 m van de dichtst-

bijzijnde bebouwing en de maximale afstand tot bebouwing bedroeg 558 m. 

Al in 1999  zaten alle nesten op minder dan 100 m afstand van bebouwing en de 

maximale afstand tot een huis bedroeg 94 m. Nesten werden nu tussen de bebouwing 

van Assen aangetroffen en ook zat er een nest in Loon. 

In 2011 was het aantal nesten in bebouwing toegenomen, zowel in Assen als in 

Rolde, en waren tevens nesten opgedoken in Anreep, Deurze en Balloo. De totale 

stand was veel hoger dan in de periodes daarvoor. Nog steeds zaten alle nesten binnen 

100 m van bebouwing en bedroeg de grootste afstand 97 m. 

Daarna, in 2019, bleef in Rolde en Assen het beeld gelijk, maar vond uitbreiding 

plaats in de dorpen, met name in Balloo en Loon. Ook waren nesten verschenen op 

enkele nieuwe locaties langs de verbindingswegen tussen Assen en Loon en Assen 

en Rolde. Voor het eerst in tijden zaten er nesten op meer dan 100 m van bebouwing 

(3), maar nog niet op indrukwekkende afstand (maximum 136 m). 

Voornamelijk als consequentie van het verdwijnen uit bossen, werden na 1989 vrij-

wel geen eksternesten meer in naaldbomen aangetroffen (Tabel 2). 

 
Tabel 2. Nestboomkeus van Ekster en Zwarte Kraai, verdeeld naar loof- en naaldbomen, in 1989-2019. 
Distribution of nests of Magpies and Carrion Crows across deciduous and coniferous trees between 1989 
and 2019. 

 
Jaar Ekster Pica pica  Zwarte Kraai Corvus corone 

 Loofhout Naaldhout % Naaldhout  Loofhout Naaldhout % Naaldhout 

Year Deciduous Coniferous % Coniferous  Deciduous Coniferous % Coniferous 

1989 14 17 54.8  87 92 51.4 

1999 21 0 0.0  75 45 37.5 

2011 89 1 1.1  87 11 11.2 

2019 102 4 3.8  90 3 3.2 

 

Zwarte Kraai 

Zwarte kraaiennesten waren in 1989 nog volop aanwezig in bossen, sterker nog, de 

verspreiding volgde de aanwezigheid van bos en in mindere mate die van houtwallen 

(Figuur 4). Er bestaan geen aanwijzingen dat, zoals bij de Ekster, de soort al aan het 

afnemen was in deze habitats. Ook in Assen en Rolde beperkte de verspreiding zich 

tot bossen en houtwallen langs de rand van de bebouwing. 
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In 1999 was het aantal nesten met 33 procent afgenomen en beperkte de verspreiding 

in bos zich tot de bosranden en kwamen in centrale delen van ook de kleinere bossen 

niet of nauwelijks kraaiennesten voor. Tegelijkertijd waren ook de bosjes op het Bal-

looërveld vrijwel nestenloos geworden en was het aantal nesten in het halfnatuurlijke 

graslandgebied van de Drentse Aa sterk afgenomen. Mondjesmaat zaten er nesten 

tussen bebouwing, maar vooral op plekken waar kraaien in 1989 al aanwezig waren 

en de bebouwing zich dus feitelijk tussen de kraaien nestelde (Marsdijk). 

 

  

  

 
 
Figuur 4. Landschappelijke veranderingen en verspreiding van zwarte kraaiennesten in het onderzoeksge-
bied. In 2011 is geen onderscheid gemaakt tussen akkers, grasland en natuurlijk grasland. Land use and 
distribution of nests of Carrion Crow in the study area. In 2011 fields, grasslands and meadows were not 
recorded separately. 
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In 2011 had de trend van afname zich voortgezet en waren de bossen verder leegge-

lopen, was het Ballooërveld definitief leeg (dus voordat alle bosjes waren gekapt), 

was de stand in het beekdal van de Drentse Aa blijvend laag, maar waren ook de 

grote, open heide-ontginningen en essen minder dicht bezet geraakt. Daar stond ech-

ter vestiging in Assen, Rolde, Balloo en Deurze tegenover. 

In 2019 was de afname ten opzichte van 2011 minimaal, maar waren ook de nesten 

die in 2011 nog aan de uiterste randen van de grotere bossen zaten, verdwenen. Op 

enkele die-hards na is het beekdal van de Drentse Aa nu leeg. Opmerkelijk is wel dat 

het Dijkveld ten noordoosten van Assen, dat in 2011 al van regulier agrarisch land 

was omgezet in begrazingsgebied met Schotse Hooglanders, blijvend een hoge 

nestendichtheid heeft. Ook gebiedjes met hobbyboeren, zoals tussen Assen en An-

reep en bij Deurze, kunnen zich verheugen in een aardige dichtheid van kraaiennes-

ten. In bebouwing bleef de stand tamelijk stabiel. 

In de loop van de tijd gingen steeds minder Zwarte Kraaien in naaldbomen broeden 

(Tabel 2). 

 

Eekhoorn 

In 1989 en 2011 zijn alleen eekhoornnesten geteld die mogelijk als broedplaats kon-

den dienen voor een Ransuil. Onder die criteria zouden ook in 2011 en 2019 vrijwel 

alle nesten afvallen. De verspreiding beperkte zich destijds vooral tot de naaldbossen, 

maar dat kan dus niet worden gekwantificeerd. 

In 2011 bleken de bosjes langs stadsranden en zeer bomenrijke wijken van Assen en 

Rolde goed bezet met eekhoornnesten. Deze habitats waren in 1989 en 1999 hoege-

naamd eekhoornloos. De verspreiding in 2011 lijkt wat ruimer dan die van 2019, 

maar in 2019 werden meer nesten genoteerd. 

 

  
 
Figuur 5. Verspreiding van de eekhoornnesten in atlasblok 12-44 in 2011 en 2019. Distribution of Red Squir-
rel dreys in the study area in 2011 and 2019. 
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In het onderzoeksgebied zijn de randen van Assen en Rolde bijzonder rijk aan boom- 

en struiksoorten, waardoor er meer spreiding is ontstaan in de beschikbaarheid van 

zaden. Voor Eekhoorns, die zich lopend en klimmend voortbewegen en een kleinere 

actieradius hebben dan vogels, zou dat een belangrijke vestigingsvoorwaarde kunnen 

zijn. Daarnaast hebben de meeste Eekhoorns op deze plekken in de winter (en mis-

schien ook wel de rest van het jaar) toegang tot voedertafels of potten pindakaas, 

waar Eekhoorns in tegenstelling tot Scholeksters wel van houden. 

Waarom er in de meeste bossen helemaal geen Eekhoorns voorkomen, is niet duide-

lijk, maar ook hier zou predatie door roofvogels en mogelijk marters een rol kunnen 

spelen. 

 

Discussie 

 

Nesten als maat voor de populatie 

De onderzochte soorten bouwen in het algemeen grote en stevige nesten, die meer-

dere jaren meegaan. Ze kunnen alle (met uitzondering van Sperwer, die dat zeer zel-

den doet) nesten hergebruiken, maar evengoed nieuwe nesten bouwen, soms zelfs 

meerdere binnen een jaar. Omdat in het gebied alleen van de roofvogels ook territoria 

zijn gekarteerd en nesten zijn gezocht in de broedperiode, lenen deze gegevens zich 

voor een vergelijking. 

 
 
Figuur 6. Aantal vastgestelde territoria (T) van Havik en Buizerd in atlasblok 12-44 en het aantal nestvond-
sten (N) in dit onderzoek. Number of territories of Goshawk and Common Buzzard in the study area as 
compared to the number of nests found in this study. 

 

Het aantal nesten tijdens de nestentelling volgt het aantal territoria bij de Havik heel 

aardig (Figuur 3). Buizerds werden in een groot deel van de periode gevolgd, met 

onderbrekingen. Ook hier volgt het aantal nesten vrij nauwkeurig de lijn van gevon-

den territoria. In de afgelopen decennia is niet echt systematisch meer gezocht naar 
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Sperwers in de broedtijd, niet in de laatste plaats omdat ze sterk waren afgenomen. 

Aan het eind van de jaren tachtig en in de jaren negentig werden jaarlijks meestal 4-

5 bezette nesten gevonden in het gebied, in 2017 nog eentje; in 2019 werd geen enkel 

bezet territorium meer aangetroffen. De twee gevonden nesten betroffen oude nesten 

in het territorium van 2017. Ook bij deze soort is het aantal gevonden nesten dus een 

goede maat voor de trend in aanwezige territoria. Het is aannemelijk dat ook bij de 

kraaiachtigen het nestenaantal een goede afspiegeling vormt van de globale popula-

tie-omvang. 

 

Veranderingen in aantallen en habitatkeuze 

Of een bepaald gebied gebruikt wordt als broedgebied door een soort heeft te maken 

met legio factoren. Uiteraard moeten er een geschikte nestplaats en voldoende voed-

sel in de directe omgeving voorhanden zijn, maar tegelijkertijd moet die nestplaats 

niet al te predatiegevoelig zijn en het foerageergebied voldoende veilig. Waarschijn-

lijk is er hierbij sprake van een schuivende balans, waarbij meer onveiligheid wordt 

getolereerd op een locatie, naarmate er meer voedsel aanwezig is en vice versa. Ook 

zullen onveiliger en/of voedselarmere omstandigheden geaccepteerd naarmate de po-

pulatiedichtheid hoger is en de competitie om de beste plekken groter (Newton 

1998). 

 

Ekster 

De verdwijning van Eksters uit bossen, natuurterreinen en landbouwgebieden is 

waarschijnlijk al aan het begin van de jaren tachtig begonnen (Pot & van Manen 

2009; van Dijk & van Os 1982) en in 1989 waren deze gebieden al over grote opper-

vlakten eksterloos. De verdwijning hield gelijke tred met de opkomst van de Havik 

als broedvogel in het gebied. Deze was begin jaren zeventig nog zo goed als absent, 

maar in de vroege jaren tachtig was sprake van een razendsnelle populatiegroei in 

Drenthe (Bijlsma 1993). Volwassen Eksters vormen een ideale prooi voor Haviken. 

Eksters vonden echter al vrij snel een alternatief in de vorm van dorpen en steden, al 

blijft het de vraag op welke manier dergelijk gebied bescherming biedt tegen Havi-

ken.  

De dichtheid van nesten in bebouwing is nu al een tijdje constant en bedraagt onge-

veer 16 nesten per 100 ha. Hoewel niet precies bekend is op hoeveel paren dit be-

trekking heeft, moet de dichtheid er wel veel hoger zijn dan de vermelde 2-4 paren 

per 100 ha in besloten agrarisch landschap voor de jaren zeventig (van Dijk & van 

Os 1982), onder de vermelding dat dit het habitat was waarin de hoogste dichtheden 

werden aangetroffen. Deze constante hoge dichtheid, zonder dat sprake is van immi-

gratie (waar zouden die individuen immers vandaan moeten komen) wijst erop dat 

het stedelijk - en mogelijk ook het dorpsmilieu uitermate geschikt is voor Eksters om 

te overleven en zich voort te planten.  

 

Zwarte Kraai 

Het is aannemelijk dat de verdwijning van de Zwarte Kraai uit bossen vanaf 1989 

vooral te maken had met het onveiliger worden van bossen als broedplaats. Er is 
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namelijk geen reden om aan te nemen dat direct aan de bossen grenzende open ge-

bieden (waar Zwarte Kraaien van oudsher voornamelijk foerageren) naar verhouding 

minder geschikt werden voor foerageren, terwijl de verder van de bossen gelegen 

landerijen, waar de kraaien broedden in houtwallen, geschikt bleven. De teruglo-

pende stand zou een aanwijzing kunnen zijn voor algeheel kwaliteitsverlies van land-

bouwgrond voor foeragerende Zwarte Kraaien, maar kan ook een gevolg zijn van 

toegenomen concurrentie om nestplaatsen buiten de bossen. De toegenomen onvei-

ligheid van nestelen in bossen heeft waarschijnlijk te maken met de toename van 

Havik (predatie volwassen en jonge kraaien) en Buizerd (geduchte predator van nest-

jongen). Dat deze reactie in vergelijking met de Ekster relatief laat op gang kwam 

(ongeveer 10 jaar later) zou ermee te maken kunnen hebben dat Zwarte Kraaien een 

minder makkelijke, weerbaarder prooi voor Haviken vormen dan Eksters. Predatie 

van Zwarte Kraaien door Haviken is waarschijnlijk toegenomen in reactie op de af-

name van bulkprooien als Houtduif en Postduif (Rutz & Bijlsma 2006). 

 

 
 
In het afgelopen decennium werd de Ekster weer een gewone broedvogel in de esdorpen in het onder-
zoeksgebied (Loon, 23 maart 2020, Willem van Manen). During the past decennium Magpies increased in 
the little villages in the study area (here: Loon). 

 

In Marsdijk is te zien hoe als reactie op de bouw van de wijk het aantal kraaiennesten 

aanvankelijk afnam, terwijl de broedlocaties, oude houtwallen, gespaard bleven. Pas 

later werden deze plekken weer opgevuld. Dit doet vermoeden dat Zwarte Kraaien 

zich in de onderzoeksperiode geleidelijk aanpasten aan een leven tussen bebouwing. 

In het zuidoosten van Assen en in Rolde verliep de toename gelijktijdig met die van 

Marsdijk, wat pleit voor aanpassing van de kraaienpopulatie. 

In het open gebied liepen de half-natuurlijke habitats als heide en beekdal van de 

Drentse Aa leeg, terwijl populaties in landschappen met kleinschalige veehouderij 
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(hobbyboeren, Schotse Hooglanders) min of meer constant bleven. Wat betreft pre-

datierisico’s (openheid) verschillen deze landschappen nauwelijks en het is aanne-

melijk dat de voedselsituatie voor kraaien in de semi-natuurlijke graslanden (ver-

schraling en verruiging) en op de heidevelden (stikstof, wie zal het zeggen?) ver-

slechterde. 

Al met al hebben vast meerdere factoren ertoe geleid dat Zwarte Kraaien in de loop 

van de onderzoeksperiode steeds dichter bij mensen zijn gaan broeden (Figuur 7). 

Gemiddeld nam deze afstand af van 333 m in 1989, naar 227 m in 1999, 149 m in 

2011 en 115 m in 2019. 

 
 
Figuur 7. Afstand tussen nesten van Zwarte Kraai en dichtstbijzijnde bebouwing in de onderzoeksjaren. 
Distance between nests of Carrion Crow and nearest building in the years of study. 

 

Conclusie 

Het is tamelijk zeker dat predatie, of de dreiging daarvan, Eksters en Zwarte Kraaien 

de menselijke bebouwing in heeft gedreven, waar met name de Ekster op dit moment 

floreert. In 2019 zaten maar liefst 97% van de Ekster- en 66% van de kraaiennesten 

binnen 100 m van bebouwing. Bij een set van 200 random punten was dat 39%. De 

vraag blijft echter op welke manier menselijke aanwezigheid of aanwezigheid van 

bebouwing dan bescherming biedt? Er broeden voldoende Haviken (3-4 paren) in de 

buurt van Assen en Rolde, die in een mum van tijd in de bebouwing kunnen zijn.  

Misschien ook profiteren kraaien en Eksters in dorpen en steden van elkaar en van 

de sowieso hoge dichtheid van vogelsoorten, vooral als het gaat om waarschuwen 

voor gevaar. Op de plek waar ik woon in Assen (Talmastraat), zie ik zo nu en dan 

een Havik of Buizerd, die onveranderd met groot tumult wordt begeleid door een 

horde Zwarte Kraaien, Kauwen en schetterende Eksters. 

Dit ‘groepsvoordeel’ moet echter op een of andere manier samenhangen met een 

meer dan gemiddeld voedselaanbod in tenminste een groot deel van het jaar, bijvoor-
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beeld in de vorm van voedsel op de ontelbare voedertafels in de winter. Alleen ge-

detailleerd onderzoek naar reproductie, overleving, terreingebruik en dieet kan orde 

scheppen in deze brei van variabelen. 

 

 
 
Met het dichten van sloten werd het beekdal van de Drentse Aa natter, maar tegelijkertijd trad schaalver-
groting op in zowel landschap als in beheer (grote oppervlaktes worden in korte tijd gemaaid met rups-
voertuigen). Dergelijke landschappen zijn tegenwoordig nagenoeg vrij van kraaiachtigen (Kampsheide, 23 
maart 2020, Willem van Manen). Filling ditches in the river valley of the Drentse Aa made the area wetter, 
but at the same time scale of landscape and management increased (hundreds of hectares simultaneously 
mown). These areas are nowadays devoid of corvids. 

 

 

Manen W. van 2019. Shift from rural to urban environment in Carrion Crow 

Corvus corone and Magpie Pica pica. Drentse Vogels 33: 121-134. 

In a randomly chosen area of 2500 ha near Assen and Rolde in the northern Nether-

lands, nests of all large species were mapped in 1989, 1999, 2011 and 2019. During 

the study period the surface of built-up areas and roads increased from 426 ha to 573 

ha and semi-natural meadows from 120 to 443 ha. The area of woodland, heath and 

grassland/pasture remained stable, but arable fields decreased from 960 to 416 ha. 

During this period agriculture intensified, especially in the case of grassland, where 

pasture was changed into industrial grassland (barbed wire disappearing) that is cut 

five times per season. The crops on arable fields consisted mostly of potatoes, sugar 

beet, maize and summer cereals. Intensification and increase in scale were not only 

typical of conventional farmland, but also of semi-natural meadows. In 1989 many 

parcels in sem-natural grassland were periodically grazed by cattle or were mown by 

local farmers. Nowadays most of this semi-natural habitat type is wetter (ditches 

filled) and plots are mown once a year during a short period using motorized vehicles. 

Periodic cattle grazing is substituted by year-round grazing with highland cattle. In 
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general, nature management in the area has been stepped up and intensified, just like 

farming practise in conventional agriculture. 

All large nests in the area were mapped. Nest-builders were identified by nest char-

acteristics. Nests of raptors were in most cases already known because the study area 

was part of a larger area for raptor research. During the first count in 1989 Magpies 

had already largely disappeared from woodland and rural areas (qualitative impres-

sion) but there were still nests (35%) at more than 100 m from buildings. Magpie 

numbers  probably reached a low during the start of the study (late 1980s). The sub-

sequent increase was restricted to built-up areas. From 1999 onwards all Magpie 

nests were within 100 m of a building. During the last two counts Magpie nests were 

more or less stable, with a tendency to invade the countryside again. 

Carrion Crows showed the same pattern as Magpies, except for a delay of twenty 

years. Also, this species never fully retreated to built-up areas; some pairs continued 

breeding in the countryside and in woods. However, in 2019 they had almost com-

pletely vanished from woodlots, but some remained breeding in tree rows in rural 

landscapes. Carrion Crows never reached Magpie densities in urban settings, and this 

explains why overall the numbers of nests showed a decrease over time. The shift in 

nest tree choice has its basis in the exodus from woodland;  the few remaining nests 

in woodland are all in deciduous parts. 

It is suggested that the number of nests probably is a reliable reflection of the number 

of pairs present during the last few years, as proven for Goshawk and Common Buz-

zard. The increase of mid-sized raptor species likely forced Magpies, and to a lesser 

extent Carrion Crows, to desert woodland and farmland in favour of built-up areas 

where the impact of raptors is probably much smaller (but empirical data lacking). 

Habitat fragmentation and modernised farming practises may have accellerated the 

shift in habitat choice. 
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