
 

76 

  

Geringde Grote Zilverreiger op de Visvijvers Valkenswaard, 
10 september 2022 (Roel Verbraak) 
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Geringde Grote Zilverreiger uit Wit-Rusland 
 
Roel Verbraak 

 
Op 10 september 2022 bevond zich, naast 
o.a. een groep van 11 Lepelaars, een groep 
van zo'n 18 Grote Zilverreigers op 
"Valkenswaard 1", één van de twee 
openbare vijvers in het gebied Visvijvers 
Valkenswaard van Brabants Landschap.  
 

 
Grote Zilverreiger op de Visvijvers Valkenswaard, 10 
september 2022 (RV) 

De vogels waren in een ondieper deel van de 
vijver in een losse groep aan het foerageren 
en af en toe vloog er één een stukje verder 
om het daar eens te proberen. Toen één van 
de vogels pal voor de toren landde, besloot 
ik van de gelegenheid gebruik te maken en  
 

 
Op de foto was het ringnummer goed af te lezen (RV) 

 
de vogel op de gevoelige plaat vast te 
leggen. Bij het terugkijken van de foto's viel 
me direct een witte kleurring om de 
rechterpoot op. Gelukkig was de code 
leesbaar op de foto: K462.  

De vogel bleek als nestjong geringd te zijn in 
Byaroza district, Wit-Rusland (of Belarus 
moeten we tegenwoordig eigenlijk zeggen) 
op 8 juni 2022. Hemelsbreed ca. 1350 km 
van de plek waar ik de vogel 3 maanden 
later fotografeerde.  
 
Ik ontving nog wat extra info van contact-
persoon Matthias. Na 7 jaar Grote Zilver-
reigers ringen in Wit-Rusland, weten ze dat 
de meeste van deze vogels overwinteren in 
Duitsland en Nederland. Er zijn echter ook 
terugmeldingen uit Groot-Brittanië en 
Frankrijk en zelfs één uit Spanje, op ca. 2000 
km van de plaats waar hij/zij was geringd. 
 

 
Ringlocatie van Grote Zilverreiger K462. 
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Ik heb er in de weken daarna bij elke 
voorbijvliegende Grote Zilverreiger op gelet 
of ik een ring kon ontdekken, maar ik heb de 
bewuste vogel niet meer gezien. Toen ik de 
informatie over deze vogel ontving, was er 

inmiddels wel een vervolgwaarneming 
gedaan. De vogel was op 7 oktober 2022 
gezien bij Rosmalen en hing dus inmiddels 
niet meer rond in de Kempen.  
 

Hopelijk volgen er meer terugmeldingen en 
doet de vogel in het voorjaar wellicht de 
Kempen nog een keer aan. ■

   

Terugmeldingsgegevens van Grote Zilverreiger K462. 


