
Deze poster is uitgebracht in combinatie met de brochure ‘Riet en ruimte voor de roerdomp’. 

De brochure is te bestellen via info@vogelbescherming.nl.

Leefgebied

De roerdomp is een uitgesproken 
moerasvogel. Zijn optimale leef-
gebied bestaat uit een schakering 
van nat, overjarig rietland met zo 
min mogelijk bomen, afgewisseld 
met ondiep, open water en exten-
sief beheerd, kruidenrijk grasland 
en ruigte.
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Maaien en begrazen 

Zorg dat niet al het rietland in 
één keer wordt gemaaid. Reser-
veer natte delen met overjarig 
riet voor roerdomp en andere 
rietvogels. Begrazing mag, maar 
in lage dichtheid en liefst met 
runderen. Anders verdwijnt riet 
en versnippert het rietland.

Cyclisch beheer 

Veel moerassen verdrogen en 
verbossen op termijn. Zet dan 
de cyclus van moerasvorming en 
verlanding helemaal terug door 
het af te graven. Zorg voor reliëf, 
met lager gelegen delen. Laat 
het gebied volgroeien met riet en 
zet dan pas het water op.

Inrichting

Maak een nieuw moeras zo groot 
mogelijk. Bestaande rietlanden 
kunnen verbeterd worden door 
graven van plasjes en vlakke 
oevers en opzetten van het wa-
terpeil. Belangrijk zijn drijfnatte 
delen waar roerdompen rustig en 
veilig kunnen broeden.

Natuurlijke waterpeildynamiek 

In een natuurlijke situatie is het 
waterpeil winter en voorjaar 
hoog; daarna zakt het. Ook zijn er 
natte en droge jaren. Dit is goed 
voor de vitaliteit van moeras, 
gaat verbossing tegen en levert 
de roerdomp veilige nestplaatsen 
en voldoende voedsel op.

Met goed beheer van het leefgebied van de 
roerdomp beschermen we veel meer soorten 
van moeras en rietland, zoals baardmannetje, 
noordse woelmuis en paling. 

Voedsel

Roerdompen leven vooral van vissen, 
amfibieën en kleine zoogdieren – 
vooral woelmuizen. Maar ook jonge 
vogels en grote waterinsecten, zoals 
libellenlarven, zijn niet veilig. Lang-
zaam lopend en af en toe wachtend 
zoekt de roerdomp geduldig naar 
zijn prooi.


