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Einde van de Aalscholver 
Phalacrocorax carbo als broedvogel 
in de Biesbosch? 
Ontwikkeling vanaf 1916 tot en met 2015
Sander Terlouw
Voor het eerst sinds 1977 broedden er geen Aalscholvers in de Biesbosch in 2015. Markeert dit 
het einde van de Aalscholver als broedvogel in dit waterrijke gebied? Een blik naar het verle-
den kan ons misschien informatie geven over de toekomst, want het is niet de eerste keer dat 
Aalscholvers de Biesbosch verlieten. Dit artikel beschrijft een eeuw (1916-2015) ontwikkeling 
van de Aalscholver als broedvogel in de Biesbosch.

1916-‘77
Voor de eerste melding van broedende 
Aalscholvers in de Biesbosch moeten we 
terug naar 1920. De heer Rooseboom uit Den 
Haag meldt in Ardea 9(2) uit 1920: ‘(…) kan 
ik mededeelen in mei j.l. te hebben waar-
genomen een kolonie van 60 à 70 nesten in 
een vijftal boomen, staande niet ver van den 
noordelijken oever van de rivier de Amer, 
ongeveer juist tegenover de haven van Drim-
melen.’ Dit, naar aanleiding van een overzicht 
van aalscholverkolonies in Nederland door 
de heer Van Oordt (1919) een jaar eerder in 
hetzelfde vogeltijdschrift Ardea, waarin niet 

werd gerept over de aanwezigheid van Aal-
scholvers in de Biesbosch. Het is echter niet 
ondenkbaar dat deze kolonie al enkele jaren 
aanwezig was.
Gestructureerde tellingen van kolonies, zoals 
die tegenwoordig gedaan worden, waren 
toen nog niet aan de orde. Er waren niet veel 
vogelaars actief en de Biesbosch was een be-
hoorlijk onherbergzaam gebied. De Biesbosch 
zag er in die tijd ook aanzienlijk anders uit: 
grotendeels cultuurland met grienden, rietgor-
zen en biezenvelden waar geoogst werd met 
(omliggende) graslandpolders. Nestbomen 
voor Aalscholvers of reigerachtigen waren 

Aalscholverkolonie in po-
pulieren aan de Keizersdijk 
in de Brabantse Biesbosch 
omstreeks 1930. Bron: Archief 
Natuur- en Vogelwacht Bies-
bosch.
Foto: A. de Groot.
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bijna alleen aanwezig in grensbomen tussen 
percelen van verschillende eigenaren, rond 
keten van griendwerkers en rondom de vele 
eendenkooien die de Biesbosch telde. Toch 
meldden Lebret en Verhey (1954, 1961) en 
Lebret (1979) in de jaren dertig en veertig van 
de twintigste eeuw ook nesten van Aalschol-
vers in lage knotbomen, wilgenstruweel en 
zelfs op de grond. Dit nestelgedrag had echter 
niet de voorkeur en het had vooral te maken 
met flinke vervolging op gunstige broedplaat-
sen in de Biesbosch en het versneld afsterven 
van gunstige nestbomen door de aalscholver-
guano.
Vervolging was aan de orde van de dag. Met 
name de vissers zagen (en zien nog steeds) 
de Aalscholver als concurrent en staken 
nesten van broedende Aalscholvers uit. 
Griend exploitanten, die wilgen verbouwden 
in grienden voor onder andere rijshout en 
manden, zagen de vitaliteit van hun grienden 
afnemen door al de uitwerpselen die broe-
dende Aalscholvers hadden uitgestort over 
hun broedbomen, waardoor ze ook niet op 
sympathie van deze groep konden rekenen 
(onder andere Thijsse 1921, Brouwer 1926, 
Lebret 1966). Desondanks kende de Aalschol-
ver in de Biesbosch zijn piek eind jaren 30 
van de vorige eeuw (onder andere Kortlandt, 
1942, Coomans de Ruiter 1966, Lebret 1966) 
(Figuur 1). In de Sliedrechtse Biesbosch is 
nooit door Aalscholvers gebroed in deze peri-
ode. Ook voor het Dordtse deel lijkt het erop 
dat hier geen echte kolonies van Aalscholvers 
waren, alhoewel een enkel nest vermoedelijk 
wel aanwezig is geweest (Eykman 1932). De 
snelle groei van broedaantallen Aalscholvers 
komt dus (nagenoeg) geheel voor rekening 

van de Brabantse Biesbosch. In de in 1938 
door de Nederlandse Vereniging tot Bescher-
ming van Vogels aangekochte hoge Canadese 
populieren op Keizersdijk (Coomans de 
Ruiter 1966) werden in dat jaar 416 nesten 
geteld (Lebret 1979). Met elders nog nesten 
zoals op De Bol, kwam het totaal dat jaar uit 
op 617 nesten in heel de Biesbosch (Kortlandt 
1942). De kolonie in Keizersdijk zou pas het 
jaar eerder, in 1937, voor het eerst bezet zijn 
(Lebret 1979). Het kan dus hard gaan.
Toch kon de aankoop van nestbomen door 
Vogelbescherming niet de massale vervolging 
voorkomen. Juist deze vervolging zorgde er 
ook voor dat de Aalscholvers zeer mobiel 
waren waardoor koloniebomen vaak maar 
kort bezet waren. Het kappen van oude 
griendbomen om een nieuw griend in te 
planten hielp ook niet mee, zoals bijvoorbeeld 
op Toontjesplaat in 1938 (Lebret 1979). In 
1951 werden op tien na alle 217 nesten in 
heel de Biesbosch uitgestoken (Coomans de 
Ruiter 1966). In 1959 kon Huub Oome nog 
maar acht nesten vinden, die op twee na alle 
werden uitgestoken (Lebret 1966). Dit luidde 
een aalscholverloos tijdperk in. Vanaf 1960 
tot aan 1977 waren broedende Aalscholvers 
afwezig in de Biesbosch (Figuur 2). Dit was 
voornamelijk te wijten aan de sterke vervol-
ging. Niet alleen in de Biesbosch, maar ook 
landelijk. Zo waren er in heel Nederland in 
de jaren zestig van de vorige eeuw nog maar 
twee kolonies te vinden. Naast vervolging 
werden ook de toegenomen recreatiedruk, de 
verminderde visstand en de vervuiling van 
het water genoemd als factor voor de afname 
(onder andere Coomans de Ruiter 1966, Le-
bret 1966, Fey & Lebret 1972, Meijer 1995). 
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Figuur 1 - De ontwikkeling 
van het aantal nesten van 
broedende Aalscholvers in de 
Biesbosch 1916-’59. De periode 
1920-’59 is incompleet. In de 
tussenliggende jaren (1921-
’57) waarvan geen gegevens 
bekend zijn, hebben vermoede-
lijk wel Aalscholvers gebroed. 
NB: de schaal verschilt met de 
grafiek 1960-2015. Gegevens: 
Natuur- en Vogelwacht Bies-
bosch.
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In 1965 werd vervolging van de Aalschol-
ver eindelijk bij wet verboden (en na 1970 
soortgelijke maatregelen in de landen om ons 
heen). Dit zorgde landelijk voor een nieuwe 
bloeiperiode vanaf begin jaren tachtig (Sovon 
2002). Zo ook in de Biesbosch.

1978-‘98
In de jaren zeventig van de twintigste eeuw 
namen pleisterende Aalscholvers in het 
Hollandsch Diep en Haringvliet weer toe 
(Ouweneel 1977). Dit was een opmaat voor 
de hervestiging van broedende Aalscholvers 
in de Biesbosch, want in 1978 werden, na 
18 jaar afwezigheid, drie nesten gevonden 
rondom de eendenkooi aan de Bovenste Be-
versluisplaat in de Dordtse Biesbosch (waar 
vermoedelijk nooit eerder is gebroed). Het 
jaar erop steeg het aantal nesten naar zestig. 
In 1986 werd een voorlopige piek bereikt 
van 214 nesten. Daarna haperde de toename 
aanzienlijk en kromp de kolonie zelfs tot 
125 nesten in 1988 (Figuur 2). Toch stond 
deze aanvankelijke toename niet in verhou-
ding tot de groei die elders in het land werd 
vastgesteld bij nieuwe kolonies. In de jaren 
tachtig van de twintigste eeuw waren reeds 
dode Aalscholvers in de Biesbosch gevonden 
met dodelijke concentraties PCB’s in het 
lichaam. Ook werd in 1987 bij onderzoek een 
zeer laag broedsucces van de kolonie in de 
Dordtse Biesbosch vastgesteld. Gemiddeld 
werden er per paar 0,5-0,6 vliegvlugge jongen 
grootgebracht, waar twee- tot viermaal hoger 
gebruikelijk was in andere kolonies in die 
tijd. Daarom werd er uitgebreider onderzoek 
gedaan (onder anderen Boudewijn et al. 1988, 
Boudewijn & Dirksen 1995, 2002).
Doordat in 1970 de Haringvlietdam gereed-

kwam, veranderde de Biesbosch aanmerkelijk 
van karakter. Getijdenverschillen van twee 
meter vervielen tot 20-30 cm (Sliedrechtse 
Biesbosch 60-70 cm). Voor de Aalscholvers 
was van belang dat de stroomsnelheid ook 
aanzienlijk afnam. Hierdoor nam de bezin-
king van sediment enorm toe en trad er een 
zandhonger in de voorheen diepe kreken op. 
Kreekoevers kalfden af en sediment dat van 
bovenstrooms werd aangevoerd, bezonk. 
Dit sediment was in die tijd zwaar vervuild, 

Aalscholverkolonie in de Dordtse Biesbosch begin jaren 
negentig van de vorige eeuw.
Foto: Hans Gebuis. 
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Dordtse Biesbosch De Gijster Figuur 2 - De ontwikkeling 
van het aantal nesten van 
broedende Aalscholvers in 
de Biesbosch 1960-2015. De 
periode vanaf 1960 is compleet 
en daarin kende de Biesbosch 
slechts twee kolonies: in de 
Dordtse Biesbosch en in de 
Brabantse Biesbosch (De 
Gijster). In 1978 werden er voor 
het eerst sinds 1960 weer 3 
nesten geteld. In 2015 broedde 
er geen enkele Aalscholver 
meer in de Biesbosch. NB: de 
schaal verschilt met de grafiek 
1916-’59. Gegevens: Natuur- en 
Vogelwacht Biesbosch.
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waarbij het sediment uit de Maas nog sterker 
vervuild was dan dat van de Rijn. En juist 
hier zat de bottleneck voor de Aalscholvers. 
Aalscholvers zijn viseters en juist vissen (die 
vaak in de bodem wroeten) nemen veel van 
die vervuiling op. De schadelijke stoffen, 
voornamelijk PCB’s en DDE’s, hoopten zich 
door het eten van deze vervuilde vissen op in 
de Aalscholvers. In zo’n sterke mate zelfs dat 
dit resulteerde in het later in het jaar beginnen 
met het leggen van eieren, dat volwassen 
Aalscholvers de dood vonden door vergif-
tiging met PCB’s. Verder ook dat eischalen 
van Aalscholvers te dun werden en braken in 
het nest, dat embryo’s afstierven en dat een 
enkeling zelfs werd geboren met afwijkingen 
(onder andere Boudewijn & Dirksen 1995, 
2002, Van de Guchte 1993). Dit werd onder 
andere ook bij Futen Podiceps cristatus in 
de Biesbosch vastgesteld (Boudewijn & Mes 
1989).
Vanaf begin jaren negentig van de vorige 
eeuw trad er echter weer verbetering op: het 
broedsucces verdriedubbelde. Dit was opval-
lend omdat de waterbodems, en in mindere 
mate het water zelf, nog steeds sterk vervuild 
waren. Uit voedselonderzoek bleek dat de 
Aalscholvers van de kolonie in de Dordtse 
Biesbosch geleidelijk kleinere en andere soor-
ten vissen zijn gaan eten. Aanvankelijk aten 
ze gemiddeld twee grote Blankvoorns Rutilus 
rutilus per dag, maar later aten ze tot wel der-
tig kleine visjes per dag. Het soortenspectrum 
veranderde van een groot aandeel karperach-
tigen (90%) en Paling Anguilla anguilla in de 
jaren 1987 en 1988, naar minder karperach-
tigen (60%) en meer baarsachtigen (van 10% 

naar 30%) in 1992. Deze dieetverandering 
zorgde voor een lagere inname van gifstoffen, 
want karperachtigen, Paling en grote vissen 
bevatten per kilogram lichaamsgewicht veel 
meer verontreinigingen dan een vergelijkbaar 
gewicht aan baarsachtigen en kleine vis (on-
der andere Boudewijn & Dirksen 1991, 1992, 
2002). De vraag blijft waarom Aalscholvers 
overstapten op andere en kleinere vissen. Uit 
visbemonstering bleek dat bij een laag visaan-
bod Aalscholvers kleinere vissen eten dan bij 
een hoog voedselaanbod. Vermindering van 
de totale biomassa aan vis in de Biesbosch 
bracht dus een toename van het broedsucces 
van de Aalscholver met zich mee (Boudewijn 
& Dirksen 2002). Of dit door veranderingen 
in het watersysteem veroorzaakt is, zoals 
afname van het totaalfosfaatgehalte van het 
Rijnwater, waterkwaliteitsverbetering of door 
overbevissing, is niet duidelijk. Op grote wa-
teren wordt wel gezien dat overbevissing van 
roofvisbestanden zorgt voor meer kleine vis, 
iets wat niet ondenkbaar is in de Biesbosch.

1998-2015
De kolonie in de Dordtse Biesbosch groeide 
tot maximaal 352 nesten in 1999 (Figuur 2). 
Na 2006 zette een flinke daling in. Vooral 
na 2012 is het hard gegaan. In 2012 werden 
er nog 186 nesten geteld, het jaar erop 146 
en in 2014 slechts 24. In 2015 werd geen 
enkel bezet nest meer gevonden. Dit tegen de 
landelijke trend van de Aalscholver in, die de 
laatste tien jaar stabiel is (Sovon 2015, onge-
publiceerd). Luidt dit een nieuwe aalscholver-
loze periode in voor de Biesbosch? Het zou 
zomaar kunnen, want sinds de hervestiging 

Einde van de Aalscholver als broedvogel in de Biesbosch?

Aalscholvers zijn in het verle-
den vaak vervolgd. Dat maakte 
dat zij erg flexibel werden in de 
keuze van nestlocaties.
Foto: E.M. van Luxzenburg.
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in 1978 is er slechts op één andere locatie in 
de Biesbosch een broedpoging gedaan. In de 
jaren ‘80 en ‘90 hebben Aalscholvers pogin-
gen gedaan tot nestelen op de hoogspannings-
mast in Spaarbekken De Gijster, Brabantse 
Biesbosch, met een kolonie van maximaal 24 
nesten in 1994 als hoogtepunt. Sinds 2000 is 
deze kolonie echter ook weer verlaten (Meijer 
1995, gegevens Natuur- en Vogelwacht 
Biesbosch). Op de Sassenplaat, een eiland net 
ten zuidwesten van de Biesbosch, vestigde 
zich in 2006 wel een kolonie Aalscholvers 
tussen een bestaande kolonie Lepelaars. Het 
is mogelijk dat naar deze locatie een deel 

van de Aalscholvers van de kolonie in de 
Dordtse Biesbosch vertrokken is. Omdat er 
in het recente verleden niet geringd is, is dit 
niet met zekerheid te zeggen. De kolonie op 
de Sassenplaat groeide tot maximaal honderd 
nesten (2011) en lijkt inmiddels ook weer op 
zijn retour: het omwaaien van nestbomen ver-
snelt deze ontwikkeling (gegevens Natuur- en 
Vogelwacht Biesbosch en Staatsbosbeheer).
Een korte analyse van de populatieontwikke-
ling in de kolonie van de Dordtse Biesbosch 
laat zien dat de eerste jaren van vestiging 
gepaard gaan met flinke schommelingen 
(Figuur 3). Daarna treedt een relatief stabiele 
periode op, waarbij de schommelingen waar-
schijnlijk voornamelijk op het conto komen 
van weersomstandigheden. De omschakeling 
op het andere dieet in 1992 is eveneens goed 
te zien. Aan het eind van de levensduur van 
deze kolonie worden de schommelingen weer 
groter totdat binnen enkele jaren de kolonie 
compleet verlaten is.

Mogelijke oorzaken van de recente ver-
dwijning van broedende Aalscholvers
Naar de oorzaken van het verdwijnen van de 
Aalscholver als broedvogel uit de Biesbosch 
blijft het gissen. De belangrijkste factor 
in de eerste helft van de twintigste eeuw, 
vervolging, is er gelukkig niet meer. Een 
andere belangrijke oorzaak in het verleden, 
de aftakeling van de nestbomen, zou ook een 
reden kunnen zijn voor het verlaten van de 
kolonie in de Dordtse Biesbosch. Na bijna 
veertig jaar aalscholverguano zijn de wilgen 
(en enkele populieren) er slecht aan toe. Ook 
zijn vele nestbomen in al die tijd flink aange-
tast door Klimop Hedera helix. Alternatieve 
nestplekken zijn er echter volop in de na 1970 
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Figuur 3 - De procentuele verande-
ring van broedende Aalscholvers 
in de Biesbosch in de laatste aan-
wezigheidsperiode (1978-2014). De 
initiële vestigingsfase kent grote 
schommelingen. Daarna treedt er 
een relatief stabiele periode op, 
waarin de omschakeling op een 
ander dieet (1992) nog een flinke 
uitschieter veroorzaakt. Vanaf 
2007 worden de schommelingen 
per jaar weer groter met een zeer 
gestage afname in de afgelopen 
drie jaar tot het verdwijnen van 
de kolonie in 2015. Gegevens: 
Natuur- en Vogelwacht Biesbosch.

Aalscholverkolonie in de Dordtse Biesbosch in 2005. 
Reeds vanaf de vestiging van deze kolonie gaan vele 
bomen gebukt onder weelderige klimopgroei.
Foto: Sander Terlouw.
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doorgeschoten wilgengrienden. Verdwijnen 
van geschikte nestgelegenheid lijkt dus een 
onwaarschijnlijke oorzaak, hoewel de laatste 
jaren wel veel oude populieren gekapt zijn. 
Toch zijn deze nooit bezet geweest.
Is recreatie misschien de oorzaak voor 
vertrek? Het laatste decennium is recreatie 
inderdaad flink toegenomen in de Biesbosch, 
maar met de vestiging van een extreem schu-
we soort als de Zeearend Haliaeetus albicilla 
lijkt dit niet plausibel. Misschien is diezelfde 
Zeearend wel een reden. Toegenomen onrust 
rond de kolonie door een zeearendennest op 
500 m afstand zal zeker meespelen. Verder is 
in Duitsland waargenomen dat Zeearenden 
jonge Aalscholvers uit de nestbomen plukken. 
Mede hierdoor zijn veel aalscholverkolonies 
in Duitsland verlaten wanneer een Zeearend 
zich in de nabijheid vestigde (http://www.pro-
jectgruppeseeadlerschutz.de). Met de komst 
van het eerste paartje Zeearend als broedvo-
gel in de (Brabantse) Biesbosch in 2012 en de 
vestiging van een tweede paartje in de (Dordt-
se) Biesbosch in 2014 lijkt dit een belangrijke 
factor te zijn. Daarnaast is door de Natuur- 
en Vogelwacht Biesbosch het voorkomen 
aangetoond van boommarterpopulaties in de 
Dordtse, Sliedrechtse en Brabantse Biesbosch 
en die lusten wel een aalscholvereitje (Na-
tuur- en Vogelwacht Biesbosch 2014).
Daarnaast kan vervuiling nog steeds een rol 
spelen. De afgelopen jaren zijn de water-
bodems van de Dordtse en de Sliedrechtse 
Biesbosch gesaneerd en afgedekt met schone 
grond (Brabantse Biesbosch nog niet). Moge-
lijk heeft deze bodemberoering voor tijdelijke 
mobiliteit van voorheen door relatief schoon 
slib afgedekte gifstoffen gezorgd. Of zijn 
de Aalscholvers weer op een ander dieet 
overgestapt? De visstand lijkt toegenomen, 
aangezien er met de natuurontwikkeling van 
voormalige landbouwpolders geweldige 
kraamkamers voor vissen bij zijn gekomen. 
Visonderzoek in de afgelopen jaren in de 
Biesbosch toont deze functie ook aan, waarbij 
zowel veel kleine jonge vis is gevangen, 
als grotere paairijpe vissen. Bij deze visbe-
monstering in 2011 blijkt eveneens dat in 
vergelijking met onderzoek uit 1992 Blank-
voorn en Brasem Abramis brama nog steeds 
de hoofdmoot van het visbestand vormen, 
alhoewel Brasem afgenomen is ten gunste 
van Blankvoorn. Ook Paling is drastisch afge-
nomen (Peters et al. 2011). Recent onderzoek 
naar vervuiling in vissen in de Biesbosch in 
relatie tot een mogelijke terugkeer van de 

Otter Lutra lutra naar dit gebied gaf aan dat 
de vervuiling voor Otters nog te groot is (Van 
den Brink & Sluiter 2015).
Verder is het mogelijk dat de vogels zich 
verplaatst hebben naar kolonies in de nabije 
omgeving. Zoals eerder gezegd is de Sassen-
plaat de meest dichtstbijzijnde kolonie, maar 
met maximaal honderd nesten in 2011 (86 
in 2014) is dat ook lang niet genoeg om alle 
‘verdwenen’ nesten te verklaren. Ook andere 
kolonies in de nabije omgeving, zoals die 
op de Ventjagersplaten en nabij Willemstad, 
laten geen toename in aantallen zien. Alleen 
de sinds 2010 aanwezige kolonie in de Ave-
lingen is in 2015 gegroeid tot vijftig nesten 
(Sovon 2015, ongepubliceerd), nog steeds 
onvoldoende om alle vertrokken ‘Dordtse 
Biesbosch-Aalscholvers’ te compenseren.
Al met al lijkt een combinatie van factoren 
schuldig te zijn aan het verdwijnen van de 
soort, waarbij de komst van de Zeearend 
de belangrijkste oorzaak lijkt te zijn, maar 
vervuiling zou ook nog steeds een rol kunnen 
spelen. Misschien tijd om het onderzoek van 
eind jaren tachtig, begin jaren negentig van de 
vorige eeuw naar de concentraties gifstoffen 
in Aalscholvers en ei(schalen) van Aalschol-
vers te herhalen. Het is inmiddels te laat om 
dat in een kolonie in de Biesbosch zelf te 
doen, maar de kolonie op Sassenplaat leent 
zich daar prima voor.

Aalscholvers zijn afhankelijk van vissen, die vaak gif-
stoffen bevatten. Nieuw onderzoek naar vervuiling van 
het milieu is wellicht zinvol. 
Foto: E.M van Luxzenburg.
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Naschrift
In 2016 werd een kleine vestiging van de Aal-
scholver ontdekt in de Biesbosch in dezelfde 
hoogspanningsmast, waarin Aalscholvers in 
de jaren tachtig en negentig van de vorige 
eeuw eveneens hebben gebroed (Spaarbekken 

de Gijster). In 2016 werden hier zeventien à 
achttien nesten geteld. In 2017 waren er der-
tien nesten. Of deze kunstmatige broedlocatie 
duurzaam zal en zal standhouden dat moet 
nog blijken. De ervaring uit het verleden geeft 
wat dat betreft weinig hoop.
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Einde van de Aalscholver als broedvogel in de Biesbosch?


