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DE Bf.ÀIrfE nBfGBn IlÍ IKX)ruFBRàBÀIÍT : ÀÀlÍTiALSOfffIXXBLIlÍc Elt
BrolrooPtrBuzB.

Inleidi.ng-

Een van de grrocttste h:abantse brrcedrrogels is de Blatrwe reiger. Roerloos r.raked
largs een slootkant of slocrn voortcij wiekerd; het orunis)<eribare silhcuet is aan
elke vogelaar bekerd. De broedkolqrie var:aadt zidr a1 \Eoeg in het voorjaar.
Grote nesten ttJssen de nog kaLe tal<ken rpt luidrudrtig schrceulrerde reigers
uaaníi'àn in april het geluid zidr vemergd luet de schorre lc€ten van jorge
vogels.
Ondan]<s het feit dat ze overal in Noorrcl-hrabant worrlen aargeboffen, zijn er
maar een paar broedkolonies in de pr.cvincie en ordariks de her]<eribaarheid van
een kolonie ontsnatr4nrr er elk jaar nierxe vestigirgen aan de aardadrt. De
IaatsÈe prubliJ<atie cnrer het voor]<cnren van de Blarxre reiger is te virden in de
Avifaura van Noorrcl-h:abarÈ (frrerF. et al. , 1967). In de ptovincie waren in
L965 ze )<olonies bel<erd ueÈ naar schattiry 3OO tot 400 bro@ar-n (fig.f-).
Wie denkÈ dat ra die dabrn het te1 en wee van deze kolonies is geivolgd, l<cmt
bedrcgen uit. Pas in L9'73, drie jaar ra de start van de lardelijke Blaune
reigertellirgen, lorrCen de B:abantse kolonies weer allenraa1 geteld (BIok,À.
et a1., 1977). Door het rcgvallen van de lardelijke coontinatie loopt vanaf
l-980 het anfuc crn te tellen tenry sr sirds l-983 worden scarunige belargrijke
kolonies niet lueer geteld. Van de kolonie bij l,Íaurid< was niet eens bekerd
of, en door wie, ze ued geteld. Op verzoek \ran SC,VOlil ben ik h 1987 @onrrenret het vwanelen van koloniegegevens. ÀIIe kolonies lolrnen sirdsdien op een
teller rel<enen, rÍEde q,aardoor er !{€eE reldirgen l<cÍnsn \ran incj-dentele
vestigi:rgen.
In dit ar*,ikel zijn aIle br€edgevallen rranaf L969, voor zcnler ze adrteràaald
korden wonden, bijeen gebr'actrt. otr> g:ord \ran dit rnateriaal rrordt een
verklarirg gegeven voor de huidige verspreidirg van de kolonies. orn inzicht
te krijgen in de aad en de functie \ran goede forageergebieden is hier in
l-988 een beperkt orderzoel< rnar ui@erroerd.

Gegevelsbroaaen en volledigheid.

Naast de inforrnatie die in de Àvifaura van Noord-habant (Drre,F., €t
a1.rl-967) is te virden, hebben diverse vogelaa::s gegeveÍE afgestaan (zíe
danl<woord). À.B1ok ver:sÈrekte gegevens van de in LgTL gestarte lardelijke
te[irgen. Varaf L973 rprden alle kolonies in Noord-B:abant geteld. Ei-rd jaren
zerrentig venralt de a]<tieve md"inatie waarrtoor enkele garcte kolonies, zoals
de D.ilver bij §prargapelle en de colfbanen bij vallcenswaard, niet ueer
worden geteld. Geluldcig telt R.Bossorg aI reer dan tien jaar de belargrijke
kolonie van lcasteel l,laurick bij \ rgÈlt te§,uijI a.mryEerr de kolonies bij hreda
en Willemstad controleert. VIG-Berrgen c4l Zocnr en VIÉ-de Bieslcosch tellen
respecÈievelijk de kolonies bij Vredemst en de Biesbosctr. D.Fey van
Staatslcosbeheer versctrafte de gegevens'van de ontoegarikelijke Sassenplaat en
J.Geritsen verzatelde tot L9g6 het materiaal rran Stevensbeek. F.pos.E en G.rran
Gool t€llen rranaf L98'7 z* kolonies en q)eul€n rnar incidentele vestigirqen.
ïVN-Va1]<ensaard heeft sirrls 1987 vergunnirg crn de kolonie qp de Golfbanen te
tellen.



figuur I : BIauwe reigerkolonies in I 965.
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figuur 2 : Blauwe reigerkolonies in I 989.
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figuur 3 : incidencele Blau';e reigenrestigingen 1969-1988.
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In de Àtlas rran de Nederlardse nrceavogefs (To<eira,R. ,L979') staan in Noorrt-
eabant stippen $àànan niet adrtertraald }<sr rprrCen of ze correcÈ zijn. Bij
scÍrmige zekere brcedge\rallen, zoals ten zuiden van Tillrrrrl, kan er ryr:ake zijn
\ran een o$uisÈe interpreÈatie. E 30 verneldingen rhrogelijk broederdrt korden
vrijwel zeker niet trerleid woden tot, daa&,erke1ijk, plaatsgevorrten
broedgerallen.

Van de gegevens die afkcmstig zijn'van het lardelijk order:zoek van À.B1ok uit
de jaren zeverrtig kon niet nreer actrteràaaId rnrden hoe ze warcrr verzaneld.
Volgens A.Blok is het materiaal betrqn*baar; alleen de @iljaren lornren
mirder naunl<eurig zijn.
Uit vrijrcl aIle streken rran Nmrd-BrabarË i.s infonatie vooràarden over
errenttple brcedge\raIIen. IIet, is niet, uitgesloten dat en in l{est- of Oost ha-
barË rrcg een of ueer kolonies net tientallen nesten zijn te virden. In
afgelegen en mirder toeganl<elijke gebieden kan een kolsrie jarcnlarg flor=ren
zonder bel<erd te worden.
Vooral een kolonie in de Grsrre den lcan orrer het hoofd wonlen gezien.
Na ontdeldcirg, zoals het goral was bij Bergen op Zocrn, blijl€n cnrwonerden of
terrehbetrcerilers we1 van de aanurezi$leid qp de hoogte te zijn gerweest.
De trerd in de aantalsontwikkelirg worràt door,een gerniste kolonie niet
beinvloed. Door ontdeldcirg van nieurnre, gtote, kolonies zouden de jaartotalen
enrerÈtreel ret 5-l-08 larmen toene[ÍEn.

Telnetàode

B1awte reiger:s zijn vogels die e1k jaar de kolonie \ran vorig jaar cpzoeken.
Door deze plaatstrumr zijn aantalsontwild<elirgen goed te volgen. Fer kolonie
tlordt het aantal beutoorde nesf€n geteld. Vor:al na een strerqe winter is
zorgnruldigfreid veneist fidat vele nesten rran het voorafgaarde jaar orrbezet
blijven. lEdio jarn:ari stant de restbox,tr en eird naart is de kolonie rrrijwel
kcrpleet (BlokrA. et al. r L980) . f ]<cmen ecfrter rrcg steeds nieutre pa:en bij,
die uit jorge vogels bestaan die voor het eerst aan het broe$rrce deelrsnen.
hardoor worrCt het maxfurun pas @in rei bereiJ<t.
Het tellen rran de bewoorde resten geschiedt door qder de nestbcnen te lopen.
Bij een gnsEe en onoverzichtelijke kolonie zoals bij kasteel l{atrrick rprlen
de restbcclen dmr R.Besorg net papieËjes garerkÈ. Ook door het plaatsen rran
tald<en tcgen de restbocrn worden telfqrten veneden. Voor zovs viel na te
§[aan, starrlen de teUirqen uit april en begin nei. Sirds 1987 worrlen scnunige
kolonies door needere rensen geteld. mat de tellirgen tu-ssen half april en
begin nrei plaatsrrirden bleken de versctrillen cp zijn hoogst een paErr prccent
te bedragen. Afharikelijk van de teldatr-un vJerd in orderli-ng cnrerleg beslotgr
hrelk aantal als rrastgesteld aantal wed qgegerren.

Àrntal'sontuittel'Lng 1969-19g9 .

E is een ordersctreid gemaalcE, tussen kolonies die jorger en kolonies die cuder
dan vijf jaar zijn. De laatste worden als r\raste koloniestr betiteld. Het is
gebleken dat er geregeld nieuu,e vesEigirgen ontstaan zijn die slectrts enkele
resten tel}en. De leeste van deze vesÈigirgen zijn in een paar jaar weer
verrchrenen. Een enkelirg l<an toË e€rn \raste kolonie uitgrceien.
In tibel L staan aIle kolonies verneld uit het tijömk 1969-l-989 waan an
bekerrl is dat ze rnirstens vijf jaar als brrc@Iaats in gebmiJ< zijn.
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Tabel 1 : aantalsontwikkeling van vaste Blauwe reigerkolonies in Noordbrabant in 1959-1989.

j aar Maurick Dulver Bies- Golf- Liesbos SÈevens- Mastbos Vrede- Sassen- Willem-
bosch baan beek rust plaat stad

Totaal

park- eende- wilg/ den/
bos kooi bos bos

eiken/ den/
bos bos

den/
bos

den/
bos

wilg/ wilg/
bos bos

1969
197 0
1971
L97 2

197 3

197 4
r97 5

r976
1911
t97 I
l91 9

1980
19 8l
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

150
x
x
x

211
209
246
195
204
238
193
222
307
265
289
242
164
160
170
270
322

x
x
x

60
75
75
75

149
119
153

97
105
Lt2
t32

x
x
x
x

85
156
282

70
20
l0

8
{
7

11
8

L2
14
13
14
L7
2L
2t
18
L2

1
7
9

L7

x
x
x

25
30
35
35
40
80
95
54
68
81
16

x

x
x

86
L24
107

6

6
I

t0
5

IU
L1
16
l8
18
18

2'l
28
/.ó
25
3I
24
2L
26
26

;
6
8

13
16
19
18
l1
10
L2
22
44

;
13
18
22
20
25
28
33
55
52

;
x
7
5
9

18
t2
26
63

--
1x
37
85

L2 1
159
24 13

'x
x
x
x

325
136
184
408
433
521
381
433
572
560

(620)
( 5r0 )
(420)
(4301

445
710
950

( ) = schatting,zie tekst.
x = aantal onbekend
- = geen kolonie aanwezig

ÈabeI 2 : incidentele en vermoedelijke Blauwe reigervestigingen f969-1989.

periode gemeente

Incidentele vestiqinqen.

gebied

Eendekooi
Pompveld
Korn
Haagse Beemden
De Baest
Matj ens
Eeuwsels
TieIse Hoeve
Ke ldonk
Jekschot
Vressels bos
de Hoort
het Goor
Wi Ihe Lminapark
Haven
KIoE Èerpeel
Karnpina

197 3 -197 4
197 4
197 5
I 97 5-1977
t97 6
r980
1983-1985
l9 87
1987-1989
1988
1988
1988-1989
1988-1989
1989
1989
1989
19 89

vlijmen
Àalburg
Dussen
PrinserÈeek
Itliddelbeers
zundert
Àsten
St-Michielsgestel
ETP
St-Oedenrode
St-Oedenrode
Budel
Maarheze
Breda
Sleeuwij k
BakeI
OÍsterarij k

aantal

L-3
enkele
enkele
2-6
I
I

1-5

nestbiotoop

eendekooi
eendekooi
populierenbos
moerasbos
loofbos
moerasbos
naaldbos
populierenbos
moerasbos
naaldbos
tui.n
moerasbos
moerasbos
parkbos
moerasbos
moerasbos
moerasbos

I
I
l.
I
L-2
3-5
2
I
2
I

Vermoedeliike incidentele vestiqinqen.

1975-1979
'1975-1979
1979 ?
1980 ?
1988

?
?

Steenbergen
Klundert.
Boxmeer
Beers
Steenbergen

Oudland
Biezenveld
Kasteel

?

Steenfabriek

?
?

;
t,

loofbos
moerasbos
parkbos
Iandgoed
moerasbos
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De Biesbosctrkolqrie bestaat uit trrce vestigirgen: polder De Dood en de
Itiddelste Janneszard. Ze worden in de tabel als een kolonie besctrouvd. Van
de periode I969-L972 is rran de provincie aIIeen een aantalsgegeven bekerd rran
l4aurick. In het tijàrak 1983-1986 zijn enkele kolonies niet geteld. In L980-
L982 en L987-L989 maa]*en !{aurick,Stsvenslceek en de I{estbrabantse kolonies
vrijrcl eIk jaar 59t uit van de totale populatie. Op grcrd hienran is voor de
periode l-983-1986 een sctrattirg voor de hele provircie ge€reverr (tabel 1).
In figturr 2 is de verspreidirg van de \raste Blar-np reigerkolonie in tgeg
heerge{reven. In vergelijkfug uet fignrur 1 is te zien dat het aantàL \raste
kolonies is vsdubeld rmn vijf naar tien. In west h:abant is een lcleire
l<olonie verrÉlnreren maar vier nan de vijf kolonies zijn nier-rw.
NaasÈ de vaste kolonies rprrilen er af en te kolonies ontdekt net slectrts
enl<ele resten die een paar jaar weten stard te ho.rden (tabel 2). De lijst is
beslist orvolledig. Irpidentele vestigingen lqmnen overal in Nood-Brabant
ontstaan (fig.3) . Bij het vergelijken rran figruur 2 nret figrur 3 is te zien dat
deze vestigingen orrer het algemeen binren het verspreidirgsqebied van de rraste
kolonies vallen. In de Bieslcosctr doen zich vernrcedelijk elk jaar ircidentele
brcedge\rallen voor. Voor zcnrer belcerd zijn deze bij het aantal rran de \raste
kolonie gevoegd.
ht er in scnurrige jaren rcer irpidentele vestigirgen lijl€n te zijn dan in
ardse jaren is vooraanelijk een gevolg van een versctril in irrventarisatie
aJctiviteit. Het is van belarg een vestigirq te blijven volgen crrdat ze na vijf
jaar tot de groep van rraste kolonies r*orlt gerekerd. De bijd::age aan het
totaal aantal nesten in Noont-habarÈ is rnarrginaal. In l-989 zaten er, voor
zoveÍ bekerd, 22 nesten in 7 incidentele vestigirgen (tabel 2) . op het totaal
van 972 nestgr is dat slectrts 22. Ín de voorafgaarde jaren was dat percentage
nog lager

ïn figrur 4 is weerrgegerren hoe de aantalsontwil<l<elirq \lan de Blaurr.re reiger,
op basis \ran \raste kolonies, i:: de periode 1969-1989 i-s ver1c4:en.
Rord L969 broedden er in de \raste kolqries naar sctrattirg 3oo paar.
Het aantal nesten gumeie gestaag t-t rufun 500 in L978. De strcrqe winter die
volgde verrcorzaalcte een adrtetritgrarg van 258.
In drie jaar had de starrl zictr hersteld en in L983 uerd het aantal van 600
nesten overschreden. Drie cpeervolgede strcrrye winter^s eisten rranaf 1984 hun
tol. Na de eerste strerge winter rnm de stard ret 208 af. ffianks een tweede
en een detde barrc whter in s:ccessie bleef de stard stabiel. Vanaf L987
zette het herstel srrel in. In drie jaar tijd nam de populatie toe tot het nog
niet eerriler vertoorde aantal van 95O nesten i.tr L989. hanrraast brrcedden * 22
paar i:r irrcidentele vesÈigiryen zodat irr L989 het totaal op 972 nesten
uitkdrÈ.
k zitten cpnerkelijke versctrillen in tussen I^Iest- en !Íi&en Brabant (fig.4) .
Het aantal bewoorde resten in de kolonie bij l{aurid( in Midden habant nam ten
gerrolge rran de stJrerge wintss van 1984 tot 1987 ret 30? af temijl ze in de
kleine kolonies van Vlbst habant jn dezelfde periode ret 60? tmrarren.

PourageergèbLedeD.

In l-988 is bij vier kolonies een beperlÉ orderzoek uitgevoerd uet als doel
inzicht te lrijgen in de aarrl van de belargrrijkste fourageergebieden. haràij
is gekeken in welke richtirg de voedselvluctrten van en rnar de kolonie
plaatsrrorden. harbij ga ik er rranuit dat ze rrectrtstreeks van en naar de
voedselplel*en vliegen. ltbt betnrlp \ran txpografisctre kaar{en is in het veld
uitgezoctrt luelke t€rrciÍEn in heÈ verlergde varr de fotu:ageerrictrtiJ'rg ligen.
In april en nei L988 is srmiffags bij vier kolonies gepost crn de vertrek- en
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figuur 4 : populacieverloop vasÈe Blaui.re reigerkolonies r- geteld
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aarvliegridtirg van de reigers te rpteren. Sterrensbeek is driernaal err het
tieslcos en de ÈIlver zijn vierrnaal bezoclrt. ffiat Maurick nj"et in zijn gelreel
cnrerzien kan woden, is deze kolonie actrtmaal bezocht en er vJar=n drie
uitkijlpcten r.raarÈssen geregeld werC Aerisseld. Gedurerde vier uur werden
a1le reigers die van en nrar de kolonie vlogen, irqeteksd. harr:a werd in de
otgevirryt rcrdgereden cÍn te kijken waar de fanr:ageenrluctrten eird.igden of
begonnen.
Àlle vluchterr \ran en naar de kolonie rrerden bij adrt versctrillerde
wirdridrtirgen, zoals rnord, rpordwest, uest etc., orderrgebr-actrt.
De aantallen i:n- en uitrrliegerde reigers \ran alle bezoelsCata zí1n per
wirdrictrtirq gesdmeerf. Ë is een oorrectie toegepast voor het aantal uren
dat cp een kijlgrÈ is doorgebr:actrt h,aaÉij borerd.ien rekenirg is geho-rden ret
de vertrekrichtirgen die nanaf een kijlgrnt ordersctreiden korden worrien.
Zodoerde wondt, per kolonie, berel<erd wat het percentage Blaur,re reigers is dat
voor een van de adrt mogelijke wirdridrtirgen kiest.
Voor lÍatrrick geldt bijvooràeeld dat, de van de kolonie vertrel<l<erde Bl-aurare
neigers, gemiddeld 6Ot in noordoostelijke riclrtirg vlieqt ter^rijl 55t van aIIe
aankcrnerde Blaurpe reigers uit het noordocten kcmÈ.
Otrl deze nanier ontstaat een beeld van het relatieve belarg per vertrek- en
aarvliegridrtirg. Uiteraard zeqft, dit nieLs cnrer de afstard die de r.eigers
afleggen. De ver{relcictrting geeft infonnatie \ireËlr reigers zuIlen qàan
fo.l:ageren tenijl de aanvliegrichtirg inforrnatie geeft c,\,/er $raar ze hebben
gefo.rageert. Bij l{ar-rrick en bij de Dllver r€rden, na afloop van de tel1irg,
vq:trekkende reigers rret de ar:to of via de telesoop gevolgd totdat ze ergens
reerstrel<en of uit het zidrt verr*,reren. Het doel hienran was orn vast te
stellen of fcu:ageerplel«en vlaldcij, 1 à 2 Jsn, of ver-af , 5-20 }cn, van de
kolonie Iagen. I,Iet betrulp van topog::afisctre kaarten is in het veld uitgezoctrt
welke fourageergebieden irr het verlergde
vertrekriótilgen liEgen.

van de belarqrijkste

De Blauue reigers'van het Liesbos vertrekken voornarnelijk in noorrlwest- tot
noordoostelijke richtirq (fig. S) .
Ze fou::ageren venncedelijk nar*elijks in de beel<dalen rnaar zijn voor de
voedselvoorzieniry voornarelijk aargeruezen qp de polder^s bij de l[ark, zoals
Weineren en de Haagrse beerden. De afstard tot deze terreinen bedr:aagt 3-l-0 Isn.
Dit poldergebied beslaat een cppervlalcte van àrizerden hecta:cs.
Waarschijnlijk gaan ook reigers van het Mastbos hier fourageren ordat scrrunige
reigexs over het Liesbos heen doonrlogen fui de rictrtirg van het }ilastbos.

figuur 5 : fourageervluchEen Liesbos.
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vercrekrichcing.

25 Z.



figuur 6 : fourageervluchcen de Dulver,

I vercrekrichting.
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Orgenreer 15? van de reiger:s vertrel<t in zuidwestelijke ric}rtfurg. Het is niet
duidelijk !íaar deze fourageren.

De reiger:s \ran de D.ilver hebben een lichte voorkeur v@r de ridrtingen nooral
tot oost (fig.6).
Ze fou::ageren voor een grcoÈ deel bixnen een straal van 3 I«n van de kolonie
terÍdijl een klein deel doonrliegt naar de 5 l«n verdarcp gelegen lnlders ten
nooden rran waalwijk.
De hilver ligt in het hart 'ran het slagenlardsctrap. In dit gebied zijn de
pelrcelen lardbonqnord horderrlen Íxeters lang en slectrts 2O-4O nreter breed en
zí3n door sloten van elkaar gesctreiden. De polder^s bij Waalwijk zí1n
qrootschaliger rnaar ook hier zijn vele sloten te virden. harrraast zijn er
regelmatig vtuctrten van meer dan LO kiloreter waargenorren rnar het noorrCelijk
gelegen Iard van Àtt€na.

De kolonie bij l4aurick ligt op de grers van twee beekdalen en het
rivierergebied. Ondanks het perspectief van tegerqestelde vliegkeuzes vertre)<t
60? regelrectrt naar de 10 tot 20 ]sn verderop liggerde polders tussen Derr Bosch
en Oss (fiq.7). Een klein deel vliegt 3-l-0 lon rnar de Vu$rts€ Geaent.
De kolonie ligt aan de voet van de l-ey en de DonuTeI" Het is niet duidelijk
geworden tot op welke afstarden in de beekdalen wordt gefourage.erd" Verrasserd
is wel dat de beel<dalen zo weinig in trek lijken te zijn. Met nane het

figuur 7 : fourageervluchcen Maurick.

D vercrekrichcing.

1<'l
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Dcmne1.la1 l<ent een gaote larCschappelijke ver:sctreidenlreid i::l rnei:asjes en
natte weilarden. Blijlöaar is dit gebied toch mirxler aantrekkelijk. Maurick
was de enige kolonie waaÈij de reigers vaak gezanenlijk, in gz.oepjes van
drie tot, vijf stttks, vetttrl<ken. Door een ardere reiger te volgen vergnrcot een
reiger, die niet goed cp de hoogte is van de goede voedselplekken, zijn kans
q) een succesvol brcedsel (ICebs,J. ,L9741 .

De kolonie bij Stgrensbeek viel wat betrcft de vertre)<- en aankonrstri.ctltii'q
uit de trcn (fig.8). De vertr"elsidrti-rg ver^sctrilde duidelijk van de
aaril<cnrstriötirq. De reerrCerheid van de Blar*e neiger"s vertrelrt richti:rq
riviererqebied, een afstard rran 5-LO lon. Maar blijlöaar vlieqt een deel daarna
door naar het noorrtuiestelijk gelegen gebied bij Flaps. Tbt hcever ze
doonrliegen is niet bekerd. Q> basis van voedselvluchten korr werden
vastgesteld dat ze hier irderdaad fcurageerden. Waa::orn err deel van de reigers
een csrrreg 1ijk, te rnken is niet duidelijk g*rcrden.

I\:ssen de fcurageergebieden rran de vier orderzoctrte kolonies \r.iit een
cnrereerikcrnst te sigraleren. In a1le genrallen bestaat het belarqrijkste
voedselgebied uit agrr:arisctr gebied net vochtige graslarxlen, veel sloten net
een hoog waterpeil en een U-vornr-ig profiel. Bcnrerdien is het grrondgebmjJ< er
niet zo intensief.

f,olonies en lrndschap.

AIle kolonies liggen in het rivierengebied of in de buurt. van beekdalen
(fiq.2). In de beekdalen zijn drie kolonies te vi:rden hoewel Noord-Brabant cp
vele plaatsen door beken rrcrdt doorsneden. De twee kolonies bij Ereda gt:enzen
echt€r aan een poldergebied en de enige trinlardsetr kolonie bij valkensr^;aard
is curgeven door vennen en het grcotste corplo< van visvijvers rran Zuid-Neder-
1ard.
In Nederlard zijn de neeste kolonies te vjrden in het noorden en het westen
van het lard. Folders €D v€€Írw€idegebieden vot:rnen hier het belarryrijkste
biotocp. De sib:atie cp de h:abantse zardgrcden )«onÈ neer cvereen net de
verspreidirg in België. Hier liggen de kolonies il het birunenlard wrijwel
zorder uitzorderirg bij goed ontvi]<kelde beel<da1en of kleine riviertjes
(Vessem,J" et.al, l-984) .

figuur 8 : fourageervluchceo SEevensbeek.

D verErekrichCing,
: aankomsE.richcing.

)< ,
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nr Noord-B:abant is slectrts een enkel beekdal te virden dat ret een beetje
goede wil en fantasie o\rer een lergte rnn tientallen kilcneters lijl<È q de
gloedvolle betrgen orren rrcgerepte bekentr in WV-totOers uaàrrrn€ tëristen
naar lloonl-hlabant vprrlen gelol<t.
De kotonies rran l{arrrick en de Colflcarren (fLg.z) en een aantal ircidentele
vesÈigirgen (fig.3) rrallen gedeeltelijk order de irï\rloedsfeer rran de DccÍmel.

È besctrilöaaràeid rran rijke voedselbrrcruren in de di-relcte is van
ir:Ivloed cp de liggiry en de grcoÈte \ran een kolonie (n:aa]<sna,S. et al. rl-950) .
In de vier kolonies die in 19eg zijn ordel:zodrt, bleek dat de Blaurrp reiger
voor de voedselvouiening sterk aftrarikelijk is mn het agrarisctr gebied. ht
geldt net nare vor gebieden die bestaan uit vodltige ga:aslarden net veel
sloten en een hoog watcryeil, en die een mirder intensief grordqebruik lennen.
Dit terrcintlrpe is sdraars in Noord-h:abant en garcrterrleels beperliÈ tot het

ied en een aantal grote beel<dalen zoals de Dcnural en polders bij
de ltÍark. Het verlclaart waarsn het aarrtal kolonies cp de zandglorden zo geritg
is.
De Íperasgebieden in Midden- en Oost habant trcrtcerqen geen Blawe
reigerkolonies. In de voedselarne veergebieden, zoals de Darrnse-en de GrocÈe
Èel, vetàlijven het hele jaar ninstens tien tgÈ twfutig Blaurre reigo:s maar
er woden geen kolonies gestidrt (rÍEd. Staatsbosbetreer) . Hetzelfde geldÈ voor
de rlatte heideterzeirpn waar vennen en rucerasjes'rroorkrcn zoals de l(artq)ixa,
het Goor en Flaes en de Iardsdrotse heide. E is geen Blaure reigerkolonie te
Uespeu-n. Deze van nabrre voedselanrc terrciJen zijn blijlöaar niet in staat
geàrerde het broedseizen een kolqrie horgerige Elarnre rcigers te qdert n-
den. E is af en te rcl qr:ake \ian eeJl ixcidentele vestigirg (tabel 2). In
zuidoost kabant lijkt het, erq dat de B1atne rciger sr nier.np stek heeft,
vera,orrr€D. Bij !{aartreze en BdeI berrirden zictr Uree reenÈe vestigirgen, uet
een paar resten, in rerassen die in de locp der jarcn steeds voedselrijl<er
zijn gernrden.
Venncedelijk groeien deze uit tcÈ \raste kolonies.
Itr l{est h:ababant zijn vaste kolonies bij Bergen op Zocm, Willenstad en
UoenfijX ont-staan in de nabijheid rran nieuwe nabrurrgebieder. È ontwiJ<kelirg
van het llarkiezaat, de tberdijk en het ffi tot voedselrijke
npet=ssien is te vergelijken ret het ontstaan van de reigerijke oostrraar-
dersplassen in Eenrolard. E grcei van deze kolqries rterd niet getrirderd door
barre winter^s, althans niet aantoqÈaar (fig.4). tht is orrerigens rqelijk dat
een deel rmn de reigers in IGst È'abant af}<cnrstig is rran kolonie op de zard-
gtorden. De pgrrlatie in de Biesbmctr is qÍdat het
aargzenzende, agnarisctre, I-arrl rran Àltgra na de milverkavelirg \ran 20 jaar
geleden st€rk is verd:rcogd en als fanrageergebied nog nar.nelijks van betel<enis
is.
Goede forageermogelijkheden zijn blijlöaar beslisserd vor de aanwezigheid
\ran een kolonie.

Bij de vestigirg \,an een nier.np kolsrie blijlen BLaure neigers kieskeurig te
zijn. Ze leggen een voorketrr aan de dag voor rusÈ,ige en voor vijarden
oribereilöare plekken. mat ze uitgesproken plaatstru:n zí)n, wijken ze niet
srpl voor een ver^storirgslcrcn.
Bijvoorlceeld, de kolonie van lÍar:rick, die al Ídnstens horderrC jaar bekerd is,
ligE pal tegen de snelrcg aan.
Drie varr de vijf rraste kolonies die na 1969 zí)n ontstaan, bevirden zictr op
een eilard. In aIle drie de gevallen betreft het een nieuw eilard. In L978 is
bij een ontg:ordirg in Stevensbeek een klein eitardje overgebleven waar 100-
2OO Gtove dennen staan rran veertig jaar and. Nog in datzelfde jaar vestigde
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er zidr een kolqlie. flord 1970 is in h€t llollards Diep bij Kturdert de Sassen-
plaat aargelegd. Na enige jaren is een gedeelte beg:oeid geraal<È, ret I{iI-
gerwtoedbc. ïn L984 ontstord er een l<olonie. I{et lijkt ule1 alsof de reigers
zidr realiset€n dat het een veilige hpe&Iek is: de rrcsten be\rinlen zidr q
arderàalve reter van de grmd. Ilalvenrcge de ja:ren zerrentig zijn in een
zardtrirplas bij I{illemsÈad tuee }<Ieire eilardjes aargelegd die zijn irgeplant
net Berk en I{i19. Àt in 1984 rdent er een kolode gestidrt.
Ook de inciderrtele vestigirgen bij Bdel, Ylaanlwe, Bakel en hreda (tabel 2)
bevirden zidr ql een eilard.

BestandsoDtuitteliug in ttoord-Brabant.

Varnf L969 is de brce@cplatie Blar-ne reiger:s in Noont-H:abant gegrceid van
ntim 300 paar tot 972 ín 1989. IIet aarrtal \raste kolonies is venlubbeld trt,
tien.
In L986 fearoeg de lardelijke pc6rrlatie 8000-9000 paar (SO/CN,L987). De stard
is sirdsdien langzaam toegencnen en rprritE voor 1989 q) ca.LO.OOO paar ges&aÈ
(ÍEd. A.Blok). Iíet aardeel van Noord-B:abant, in de lardelijle pcprlatie
UeOrrceg janelrlarq 4-5t maar is in L989 plotselirg toegencnen trË ca.98.
In de periode L969-1989 vertoqde het lqrrlatienivo schcnurelirgen die
voornarelijk t€ wijten zijn aan wintcrse anstardigeaen. Een strerge winter
wordt gevolgd door een reelliJaaËse l«rik irt de pcprlatie<rrnre rnaar het is
ryuerkelijk hoe srel de stard zidr lreet te trerstetlen. Orerigens npet de
iJr\tloed \ran een strcrqe winter niet overdreven rorden. Een daling rran 20-25t
is niet desastreus te rpenen. Een paar weken vorst en van stanA,'ogefs als
I{interkonirikje of l{eggemrs legt de helft het loodje. Dat is pas ardere koek.
In l{est h:abarÈ vertoorrle de pcpulatiecrrwe geen dalirg, rnaar regionale ver-
scttillen in të- en afnane lomnen r* veroonaalct worden door verscfitrivirgert
binnen de brr@c6rr1atie.
ffianks schfirelirgen vertoorÈ de pcprlatie een öridelijke grcei. Àllereerst
is het belarg rnn de l{estbrabantse kolonies toegenoren: \ran aryer Or58 irt L969
tot teer dan L88 in 1989. I{aar ook voor }[idden-en Oost h:abant resteert een
toerarrc. mat bij Blatr'rc reigers het voedsel de factor is, die de pogrrlatie
grcotte het neest betrnald, rucet daar de verlclari:rg rlonlen gezoctrt.
In !{est h:abant zijn nietne, voedselrijke rntuurgebieden a1s het ltÍarkiezaat
en het l§:arner Volkerak ontstaan. Waarrloor de voedselsitr:atie qp de zandgon-
den is verbetcrd, is mirder duidelijk. E zijn wel een aantal alganere
rynerkirqen te maken.
Door euttofiérirg zijn de uateren verrijlG net voedirgsstoffen; het gevolg is
dat er reer visseJr lsmnen letren. Twintig jaar geleden hràren F\nrE., Tafeleerd
en Ifuifeerd in Noord-hrabant a1s broedrrogel sctraa::s tot zeer sctraa::s. ltu l<cnen
ze q vele wateren voori vooral de Ftrut heefE zictr sterk ui@ebreid.
De l§.raliteit van het ryewlalctemater is over het algenreen verbeted. Begin
jaren zestig versdlenen s vercntnrsterde berichten in de pers als rrsterven
in Nederlard kikkers en amfibiën uit?'r Welnu, dat is niet gebeurd en nret narÍE
de laatste tien jaar zitten er v!,eer neer ki}«ker^s in de sloÈen.
Ook het gefteven dat er tegelr,oolltig het hele jaar door tientallen Blartrc
reigers rordstnrinen in nper:assen en Feelgebieden duidt op een veranCenle
voedselsituatie.

Hoelrel het de Blatrte neige^s de laatste jaren in lloord-Brabant voor de wirrl
gaat is het toekonstbeeld cp kofte terrnijn nirder rockleurig. De D.ilver en
I4aurick heÈJceryen 60* 'van a1le bro@arcn. Een gedeelte'van de kolonie bij
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l{aurid< zal in het, kader rran de re@nsÈnrctie rran de srelweg À-2 worden
gelcapít,. In de belangrijl<ste foJrageerrebieden rran deze tuee kolqries is ren
ru begornn ret heÈ uitvoeren nan nrilverl<ave.lirgs$rerkzaantreden. I{eilarden
lprrCen gFegràliseerf of oqezet in ald<ers. Sloten rprrlen dictrtgegooid of uitge
diepÈ wààrrla ze \ran een taltd rprden vorzien dat weinig rufut€ laat voor een
goed ontwiJdeld slooÈ,Ieven. Et deze ontuil<I<elirqen gerrcfgen anllen heben
voor de kolmiegootte ry duidelijk zijn. De instorting lran de kolonie in
de Bieslcedr is daar een goed voràeeld.van.
De reigexs nan de Bieslcmdr fcurageerrlen \nrceger in IIet Lard'uan Àltena naar
rn de nrilverkavelirq waa€n ze volledig aargefirezen cp de Biesbectr ze1f. Door
heÈ sluiten van het ttaringaliep viel het getijder/erschil veg. De s1i§Iaten
raalcten begrceid uet, noera$e dat nawelijks gesdriJ<t is 'voor fanragererde
reigers. Het, gevolg is dat de stard crnlaag Urirelde van 70 paar in fÓog tst
L7 in 1989. E reigers in de hÍLver en bij l4ar:rick zijn eveneens volledig
afitankelijk van het agn:arisctr gebied en een alterrratief is niet vooràarden.
In West Blabarrt is het beeld gr.rrstiger. De ontwil<kelirgen rordcrn het
lÍarkiezaat zijn veelbeloverd. Het I0:anarer-Volkerak, aLs rilcer:asgebied irt
wodirg, zal orgetwijfeld leiden tot het ontstaan rran Blawp reigerkolonies
nnar a.ul de hmbantse kant is helaas nog weinig nestgelegentreid.
De veruactrtirq is dat, binnen twee à drie jaar de aarrtallen in Midden Brabant
zullen gaan dalen. Deze dalirg za1 voorlopig rpg niet geccnporseerd Ismnen
worden door de toenarÍE in West h:abant of elders.

Dantuoord

Vele persoren he&ben gegevens voor dit artiJ<el afgestaan. Het'rarieert rran
janelrlarge telfi:rgen'van rraste kolonies tot een Uevestigirq dat er in een
bepaald gebied geen kolonie voor]«cmt,.
De volgerde reÍrsen wilde ik haËelijk bedankerr :
F.Àlbers, T.Bald<er, Íí.Beeren, A.Blok, R.Besorg, K.61ijn, U.v.Er:sen,
J.v.Diernren, D.Fey, L.Geraets, J.c€rritsen, G.v. G@1, p.v.tÍapen, I{.Iorrys-
berrgen, H.v.I-oon, R.líeier, B.v.Noorden, À.!{r4ten, t{.Èet€rs, L.Èeter:s,
I{.helnans, À.v.Fqpel, H.SierrCsenra en B.tËel. Earzraast utrs inforrnatie
afkcrnstig van \tlG-Bergen cp Zocm, rrIG-È BieScdr, M, VIG-
Oryk, V!GCs en VIG-De ÈeI.

Itot s1ot, wilde iJ< iederreen \rrdqen cm gegevsls, die Uetret<kirq heben cp
broedqe\ralIen in Noord-habarÈ, rurElr nij q te stlen ctrdat het ordeuoek naar
het voorl<cmen nan de Blarxe reiger in t{oord-habarÈ doorlocpt. ÀI1e gegevens
woden afgestaan aan de databank van heÈ SOVCN.

F. Post
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