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13.1 Zwarte kraai (Corvus corone) 

1 Samenvatting  

Aantal en verspreiding 

 In Nederland vanaf 1990 een significante toename van het aantal broedvogels van

<5%, over de laatste 10 jaren geen significante aantalsverandering.

 Het aantal niet broedvogels is in Nederland vanaf 1980 niet significant veranderd,

maar over de laatste 10 seizoenen is er een significante afname van <5% per jaar.

 Provinciaal is het aantal niet broedvogels over de gehele beschouwde periode matig

toegenomen en over de laatste tien jaar stabiel.

Schade 

 Omdat voor de zwarte kraai sinds 2004 een landelijke vrijstelling geldt om

landbouwschade te voorkomen worden door het Faunafonds geen

tegemoetkomingen in de schade verstrekt.

 In 2012 is wel bij het Faunafonds € 1.025 aan getaxeerde schade geregistreerd door

kraaien in menggroepen met andere vogels in zomergraan en wintergraan.

 Als predator kan de zwarte kraai het voorkomen beïnvloeden van kwetsbare en/of

zeldzame grondbroeders waarop het beheer van een terrein is gericht. Agrarische

natuurverenigingen achten het gebruik van kraaienvangkooien noodzakelijk.

Beleid 

 Sinds 2004 landelijke vrijstelling voor het vangen en doden om landbouwschade te

voorkomen.

 Sinds 11 mei 2006 geldt de landelijke vrijstelling ook ten aanzien van schade aan

fauna (weidevogels, bodembroeders), waarbij de populatie zwarte kraaien ook

preventief mag worden verkleind.

 Op 14 maart 2011 heeft de provincie een ontheffing verleend voor het gebruik van

vangkooi en geweer in of bij weidevogelgebieden voor het vangen en doden van

kraaien ter voorkoming van predatie van nesten van weidevogels. Deze ontheffing

voor vangkooi is in 2011 door de Rechtbank vernietigd.

Beheer 

 Landbouwschade door zwarte kraaien kan afdoende worden bestreden door

preventieve maatregelen in combinatie met verjaging door ondersteunend afschot

op basis van de landelijke vrijstelling.

 Door in te grijpen op populatieniveau kan de predatiedruk op grondbroeders

verlaagd worden. Kastvallen en vangkooien zijn de meest effectieve middelen om

de populatie te verlagen.

 Een ontheffing voor het gebruik van vangkooien om schade aan grondbroeders

moet onderbouwd worden dat er lokaal sprake is van schade en dat deze

veroorzaakt wordt door zwarte kraaien.

Overwegingen 

De laatste jaren nemen de aantallen zwarte kraaien landelijk niet meer toe. Dat zal 

vermoedelijk ook voor Groningen gelden. Op basis van de landelijke vrijstelling kan 

landbouwschade en natuurschade aan grondbroeders worden verminderd. Hoewel 

vangkooien zeer effectief zijn om de populatieomvang te beheersen, lijkt de kans op een 
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ontheffing voor het gebruik daarvan klein. Tot dusver is niet aangetoond dat predatie 

door zwarte kraaien landelijk of provinciaal grote invloed heeft op weidevogelpopulaties. 

Voorstel  
Geen nieuwe ontheffing aanvragen voor het gebruik van vangkooien bij de zwarte kraai. 

2 Aantal en verspreiding 

Landelijk 

De zwarte kraai is een algemene broedvogel. De zwarte kraai is een standvogel die zich 

jaarrond strikt vasthoudt aan zijn territorium. Onvolwassen vogels kunnen in groepen 

rondzwerven en komen pas na 2-4 jaar tot vestiging van een eigen territorium. Niet-

broedende vogels hebben de neiging gezamenlijk te slapen. Vooral in winterroesten 

kunnen zich honderden kraaien verzamelen. Dan mengen zich ook de adulte 

territoriumhouders in de groep, en vaak ook nog roeken, eksters en kauwen (Baeyens 

2002). 

Zwarte kraaien eten hoofdzakelijk bodeminsecten en hun larven, regenwormen, zaden, 

vruchten, aas en afval. Daarnaast worden meer incidenteel amfibieën, kleine 

zoogdieren, vogels (en hun eieren en jongen), en andere voedseltypen gegeten. Zwarte 

kraaien hebben een voorkeur voor akkers en weilanden, doorsneden door boomrijen en 

kleine bossen. Ook de randen van grotere boscomplexen worden bezet, mits ze grenzen 

aan cultuurland. De kernen van dergelijke bossen worden echter niet of in zeer lage 

dichtheden bewoond. Open landschappen worden niet gemeden, maar de dichtheden 

zijn daar lager. Zwarte kraaien nestelen daar in alleenstaande bomen, houtwallen, 

singels, hoogspanningsmasten en erfbeplanting. In open cultuurlandschap is de 

dichtheid ongeveer 1 paar per 100 hectare, in meer gesloten cultuurlandschappen 

varieert deze van 3-12 paren per 100 hectare. De dichtheden in steden en bossen 

nemen landelijk nog steeds toe van 1-3 paren per 100 hectare, lokaal oplopend tot het 

dubbele of meer (Baeyens 2002).  

Er broedden in Nederland in de periode 1998-2000 70.000 - 100.000 paar zwarte 

kraaien. Figuur 1 toont de relatieve broedvogel dichtheid van de zwarte kraai per 

vierkante kilometer en daarnaast het aantal waargenomen niet broedvogels over 

december 2007 t/m 2011.  
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Fig. 1 Dichtheid broedvogels in de periode 1998-2000 Bron: Sovon: Atlas van de 

Nederlandse Broedvogels (2002), en aantal waargenomen niet-broedvogels zwarte 

kraai in december 2007-2011 (SOVON: Punt Transect Tellingen project). 

In Nederland is vanaf 1990 een significante toename van het aantal broedvogels 

opgetreden van <5%, terwijl over de laatste 10 jaren geen significante aantalverandering 

is opgetreden (figuur 2). De zwarte kraai is ook een standvogel. Het aantal niet 

broedvogels is in Nederland vanaf 1980 niet significant veranderd, maar over de laatste 

10 seizoenen is er een significante afname van <5% per jaar (figuur 2).  

Fig. 2. Index broedvogels (Netwerk Ecologische Monitoring (Sovon, CBS) en Index niet 
broedvogels in Nederland  (Sovon, CBS). 

Provinciaal 

Uit de provinciale indexcijfers blijkt dat het aantal broedvogels over de gehele 

beschouwde periode matig toegenomen en over de laatste tien jaar stabiel is. 
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Fig.3. Broedvogelindex provinciaal, Bron: NEM (Sovon, CBS) 

 

De voorjaarstellingen van de KNJV over de periode 2006-2013 geven een beeld van de orde 
van grootte van de aantallen (figuur 4) in de provincie. Het aantal lijkt niet te zijn toegenomen.  

 

Fig 4.  Voorjaarstellingen 2006-2013 (Bron: KNJV) 

 

 

3 Schade 

 

Landbouwschade 

De bij het Faunafonds geregistreerde schade over de periode 2008-2012 is zowel qua 

bedrag als qua oppervlakte enorm afgenomen ten opzichte van de jaren voor 2005. De 

verklaring is dat er voor de zwarte kraai sinds april 2004 een landelijke vrijstelling voor 

vangen en doden geldt om landbouwschade te voorkomen. Daardoor worden door het 

Faunafonds geen tegemoetkomingen in de schade meer verstrekt en wordt schade 

alleen nog geregistreerd als deze veroorzaakt wordt door kraaien die in groepen 
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gemengd met andere soorten voorkomen waarvoor de schade wel vergoed wordt. Zo 

bedroeg in de periode 2008-2012 de hoogste bij het Faunafonds geregistreerde schade 

€ 1.025 in 2012. De grootste beschadigde oppervlakte was 11 ha in 2009. De schade 

trad in deze jaren op in zomergraan en wintergraan. 

Fig.6. Getaxeerde schade en beschadigde oppervlakte (Bron: Faunafonds) 

Schade aan flora en fauna 

Als predator kan de zwarte kraai het voorkomen beïnvloeden van kwetsbare en/of 

zeldzame grondbroeders waarop het beheer van een terrein is gericht. Er is sprake van 

schade als beheerdoelstellingen voor deze soorten niet gerealiseerd kunnen worden als 

gevolg van predatie. Het kan hierbij zowel gaan om terreinen van terreinbeherende 

natuurbeschermingsorganisaties als om terreinen van particulieren waarvoor een 

beheerovereenkomst is afgesloten (vaak weidevogelbeheer) in het kader van de 

Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer. Overigens blijkt uit een landelijk 

predatieonderzoek dat de zwarte kraai geen hoofdrol speelt bij de predatie van 

weidevogels (Teunissen et al. 2005). Hoewel er landelijk gemeten omtrent predatie van 

weidevogels door de zwarte kraai relatief weinig bekend is. kunnen er lokaal redenen 

zijn om weidevogels te beschermen door lokaal de populatie zwarte kraaien te 

verkleinen. 

Om op meer lokaal niveau gegevens te verzamelen is de in deze gebieden actieve 

weidevogelverenigingen gevraagd om nadere informatie inzake aantal aanwezige 

kraaien, predatie, het gebruik van kraaienvangkooien in de voorgaande jaren en andere 

getroffen maatregelen om predatie tegen te gaan. 
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naam 

 

predatie 

nesten 

in 2010 

 

predatie door 

kraaien 2010 

 

aantal kraaien 

in 

seizoen 

 

aantal kraaien 

te 

vangen 

 

De Eendracht     

- deelgebied A  40-70% 10-50% 150-240 100 

- deelgebied B   25-30% 10-20% 60 -100 50 

- deelgebied C   25% 10% 30 - 50 20 

- deelgebied D   35-60% 20% 100-120 50 

Stad en 

Ommeland Zuid 

40% 25% 350 90 

Stad en Omme- 

land Noord 

varieert per 

deelgebied 

40-60% 

 

25-35% 920 

 

wbe Hunsingo 

max 300 

wbe Noordelijk 

Westerkwartier 

max 300 

ANV Meervogel   30% 25% 2000 1000 

 

Ons Belang   30-80% 10-30% 160 max. 80 

 

Boer & Natuur 

Zuidelijk 

Westerkwartier 

var. per 

deelgebied 

40-70% 

20-40% 480 max. 300 

 

Uit de gegevens die door de agrarische natuurverenigingen zijn aangeleverd blijkt dat in 

alle gebieden een intensief vossenbeheer wordt gevoerd en dat door verwijdering van 

bosjes, takkenbulten, solitaire bomen of een bomenrij uitzicht- en nestel mogelijkheden 

voor kraaien worden beperkt. Hiernaast is aangegeven dat vangkooien zijn gebruikt, 

voorafgaand aan de periode dat deze wettelijk verboden werden. Verder wordt 

aangegeven dat afschot van kraaien in het broedseizoen maar beperkt mogelijk is om 

verstoring van broedende weidevogels te voorkomen. Hiernaast worden ook de 

voorgeschreven maatregelen uitgevoerd die voortvloeien uit de 

beheersovereenkomsten gericht op weidevogelbeheer. Bepaalde maatregelen zoals 

mozaïekbeheer zijn daarbij ook gericht op beperking van de predatie. 

 

 

4 Beleid 

 

 De zwarte kraai is beschermd in het kader van de Flora- en faunawet. Sinds april 

2004 valt de soort onder de landelijke schadesoorten en geldt er een landelijke 

vrijstelling voor het vangen en doden om landbouwschade te voorkomen. Sinds 11 

mei 2006 geldt de landelijke vrijstelling ook ten aanzien van schade aan fauna 

(weidevogels, bodembroeders), waarbij de populatie zwarte kraaien ook preventief 

mag worden verkleind.  
 

 Op 14 maart 2011 heeft de provincie een ontheffing verleend voor het gebruik van 

vangkooi en geweer in of bij weidevogelgebieden voor het vangen en doden van 

kraaien ter voorkoming van predatie van nesten van weidevogels. Aan de ontheffing 
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waren strikte voorwaarden verbonden, waaronder maxima aan het aantal 

vangkooien en het aantal te vangen kraaien per vangkooi. Deze ontheffing voor 

vangkooi is in 2011 door de Rechtbank vernietigd. 

5 Beheer 

 Landbouwschade door zwarte kraaien kan afdoende worden bestreden door

preventieve maatregelen in combinatie met verjaging door ondersteunend afschot

op basis van de landelijke vrijstelling.

 Een aanvraag voor ontheffing voor het gebruik van vangkooien in verband met

schade aan grondbroeders zal vergezeld moeten gaan van een onderbouwing dat

er lokaal sprake is van schade en dat deze veroorzaakt wordt door zwarte kraaien.

Schade wordt hier geformuleerd als een niet toelaatbare predatie waardoor lokale

weidevogelpopulaties in hun duurzame voortbestaan bedreigd worden. Het gebruik

van vangkooien kan gecombineerd worden met andere maatregelen zoals het lokaal

verwijderen van bomen of struiken in open gebieden met veel weidevogels.

 Door in te grijpen op populatieniveau kan de predatiedruk op grondbroeders verlaagd

worden. Kastvallen en vangkooien zijn de meest effectieve middelen om de populatie

te verlagen.

 Volgens de database van het ministerie van LNV is de soort in de jaren vanaf 1990

tot en met 2007 niet afgenomen, ondanks de geldende landelijke vrijstelling voor

afschot en het onbeperkte gebruik van vangkooien voor 2002 en tussen 2006 en

2010. Daardoor is het niet aannemelijk dat de gunstige staat van instandhouding van

de zwarte kraai in gevaar komt.

6 Overwegingen 

De laatste jaren nemen de aantallen zwarte kraaien landelijk niet meer toe. Dat zal 

vermoedelijk ook voor Groningen gelden. Op basis van de landelijke vrijstelling kan 

landbouwschade en natuurschade aan grondbroeders worden verminderd. Hoewel 

vangkooien zeer effectief zijn om de populatieomvang te beheersen, lijkt de kans op een 

ontheffing voor het gebruik daarvan klein. Tot dusver is niet aangetoond dat predatie 

door zwarte kraaien landelijk of provinciaal grote invloed heeft op weidevogelpopulaties. 

7 Voorstel 

Geen nieuwe ontheffing aanvragen voor het gebruik van vangkooien bij de zwarte kraai. 




