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De broedseizoenen 2009 en 2010

van de Purperreiger in Nederland

Henk van der Kooij

Friesland

Het totaalaantal broedparen van Friesland

blijft opmerkelijk. Het trekt zich namelijk
niets aan van het landelijk aantal. Zo

bedroeg in de tienjarige periode 1999 tot

en met 2008 het aantal paren gemiddeld

vijftien (minimaal negen en maximaal

tweeëntwintig, verslagen het Vogeljaar),

terwijl het landelijke aantal steeg van 370

in 1998 naar bijna zevenhonderd in 2008.

Ook in 2009 en 2010 kwamen er relatief

weinig Purperreigers tot broeden in de

Friese moerasgebieden (J. Postma).

De Wieden

De Wieden zijn al jaren goed voor

tientallen broedparen, die verspreid over

verschillende kleine locaties voorkomen.

Voor 2009 werd het aantal geschat op

minimaal vijfendertig, voor 2010 op

minimaal vijfentwintig a dertig paren (P.

Verbij). De belangrijkste vestiging in de

Kop van Overijssel bevindt zich tegen-

woordig in de hoog waterzone. De Purper-

reiger broedt hier samen met enkele

andere kolonievogels. Deze gemengde
kolonie kon over ijs, evenals in januari
2009 en toen voor het eerst sinds lange

tijd, zowel in de winter van 2009-‘10 als in

de winter van 2010-‘11 worden bezocht.

De aantallen waren en blijven specta-
culair. De ijstelling van 15 februari 2009

(R. Veldkamp, R. Messemaker en P. Verbij)
leverde weer een voor Nederlandse

begrippen uniek totaalplaatje van 153

nesten op: zestien nesten Blauwe Reiger,

De telploeg bij Kinderdijk, 2009. Van links naar rechts: C. Aantjes, H.J. van Dijk, W. Bakker, H. van der

Kooij, A. Clements, A. Stip & P. Bieren. Foto: J. Clements.

Voor u ligt het 24ste Purperreigerverslag, waarin, zoals de titel al aangeeft, teruggeblikt
wordt op het wel en wee van de kolonies in 2009 en 2010. Het eerste verslag (het

Vogeljaar 31(4) 1983) handelde over de jaren 1980-‘82. Het is verheugend dat veel

broedgegevens van de Nederlandse purperreigerpopulatie al dertig jaar zo gedocumen-
teerd konden worden. Dank aan allen die dit steeds weer mogelijk hebben gemaakt.
Tabel 1 geeft weer het bekende overzicht van de Nederlandse kolonies. Broedgegevens
die voor zich spreken en waarvan geen bijzonderheden zijn te vermelden, komen in de

tekst niet aan de orde.
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zestig nesten Lepelaar en 77 nesten

Purperreiger. Om te watertanden! De ijs-

telling van 21 december 2010 (R. Veld-

kamp, R. Messemaker, R. Martens en P.

van den Hooven) gaf soortgelijke aan-

tallen te zien: veertien nesten Blauwe

Reiger, 63 nesten Lepelaar en 74 nesten

Purperreiger. En in het broedseizoen was

al met zekerheid het broeden van een

Grote Zilverreiger vastgesteld (R. Veld-

kamp). Heerlijke diversiteit. Hoe leerzaam

is deze kolonie voor alle natuurontwik-

kelaars die onder meer te kampen hebben

met predatieproblemen door Vossen. Wat

zou het heerlijk zijn als in veel meer

moerasgebieden wilgenvegetaties in

hooguit een halve meter diep water staand

werden ‘aangelegd’. Hoewel Vossen in De

Wieden voorkomen en kunnen zwemmen

leert deze praktijk dat een begroeiing als

in de hoogwaterzone aanwezig is

genoemde kolonievogels een veilige en

zeer aantrekkelijke broedplek biedt!

Polder Mastenbroek

J. Nap attendeerde mij in 2009 op deze

kolonie in Polder Mastenbroek. Hij zag

hier al op 27 april 2004 een Purperreiger
en schatte het aantal broedparen in 2009

op drie. De Sovon-lijst vermeldt ook voor

2008 drie paar. Deze aantallen zijn geba-
seerd op waarnemingen van vliegende en

zittende vogels. De ervaring heeft geleerd
dat dergelijke schattingen globaal zijn,

Symen Deuzeman heeft op 25 juni 2010

een uur bij de kolonie gepost. Hij regi-

Incidenteel 2006: 1 paar Alde Feanen, Hoanekrite (Fr.); 1 paar Lindevallei (Fr.); I paar De

Weerribben (Ov.); 1 paar Oostvaardersplassen (Fld., Sovon) 1 paar Botshol; (N.-H., Sovon).
Incidenteel 2007: I

paar Rottige Meente (Fr., J. Postma). Incidenteel 2008: 1 paar Frieswijkpolder
(Fr., Sovon). Incidenteel 2009: I paar Vijfhoek (N.-H., Sovon), 1 paar Brabantse Biesbosch

(N.-Br., Sovon). Incidenteel 2010; 6 nesten Lopikerwaard (J. van der Winden), kolonie

Bleskensgraaf (Z.-H.) 6-8 nesten (C. Stam en J. van der Winden).

'Lingedijk = Oosterwijk (of Heukelum), Arkel en Spijk samen.

Tabel 1 - Overzicht van de kolonies, gerangschikt naar provincie. De totalen zijn afgerond op
tientallen.

2006 2007 2008 2009 2010

Friesland

De Deelen 6 4 9 9 10

Brandemeer 2 5 4 5

Oosterschar 2 2 2-3 1

Overijssel
De Wieden min. 52 min. 56 105 min. 112 min. 102

Zwarte Meer 5 5 2 2 0

Polder Mastenbroek 3 3 7

Noord-Holland

Naardermeer 72 63 44 86 89

Waterleidingplas 12 14 16-20 4 3

Breukeleveensche Plas 38 35 30 43 42

Utrecht

Kameriksche Nessen 14 14 29 25 22

Zuid-Holland

Nieuwkoop 120 124 125 133 139

Ameide 174 180-190 150-160 158 150

Kinderdijk 86 116 113 103 123

Lingedijk' min. 25 min. 29 min. 29 42 40

Sliedrechtse Biesbosch 18 11 14 10 18

Boezem van Brakel 2-3 2-3 2-5 5 10

Incidenteel 5 1 1 2 12-14

Totaal circa 680 720 690 740 768
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streerde zes voedselvluchten in veertig
minuten, daarna nul voedselvluchten in

twintig minuten. Hij stelde het aantal

broedparen voor 2010 op zeven.

Naardermeer

Na het teleurstellendejaar 2008 deed de

Purperreiger het in de jaren 2009 en 2010

verrassend goed. Het aantal nesten dat

vanuit de lucht werd geteld, lag bedui-

dend hoger. En dat terwijl de rondvlucht

boven het Naardermeer in 2009 niet onder

optimale omstandigheden verliep. Op 24

juni werden maar liefst 86 nesten gezien!
‘Een dergelijk hoog aantal is niet meer

voorgekomen sinds 1979 toen de aantal-

len werden geschat op 70-90 paar’ (W.J.R.
de Wijs). In 2010 lag het aantal zelfs nog

iets hoger. De luchttelling van 23 juni
vond plaats onder goede omstandigheden

en leverde een totaal van 89 nesten op.

Het verspreidingsbeeld onderging weinig

verandering. Ook in 2009 en 2010

kwamen bijna alle nesten ten noorden van

de Spoordijk voor. Veel nesten lagen weer

in hoeken en stroken waterriet zoveel

mogelijk omgeven door water. Naast

kleine vestigingen waren er in 2009 vier

clusters van elf a twintig nesten, in 2010

idem met bovendien één cluster van 24

nesten (W.J.R. de Wijs).

Waterleidingplas
In de jaren 2005-‘08 nam het aantal nesten

jaarlijks toe, totdat in 2008 een groot deel

van de kolonie verloren ging door versto-

ring door de Vos. Potentieel is er dus

ruimte voor een kolonie van sowieso

enkele tientallennesten mits er geen

Vossen bij kunnen komen. Hoe is het nu

de kolonie vergaan in 2009 en 2010?

Tabel 1 geeft het aantal nesten: slechts

vier in 2009 en drie in 2010. Rombout de

Wijs zag op 24 juni 2009 vanuit de lucht

enkele bewoonde nesten van Purperreigers
en kwam nog wel tot een voorzichtige

totaalschatting van minstens zes paar. Jan

van der Winden echter heeft de kolonie

verscheidene keren ‘over de grond’
bezocht door de hele rietrand af te lopen
en te varen. Hij vond ook de cluster van

drie nesten maar ontdekte dat één paar het

nest in aanbouw had verlaten en waar-

schijnlijk een stuk verderop solitair op-

nieuw was begonnen. Hij kwam daarom

op een totaal van vier nesten.

Vermeldenswaard is nog dat alle nesten

met gaas zijn afgezet tegen Vossen en

daardoor niet zijn gepredeerd!
De luchttelling van 23 juni 2010 leverde

een hoopvol beeld op: mogelijk 21

nesten. Echter ‘mogelijk’, dus onder

voorbehoud. De nesten bleken namelijk

moeilijk te onderscheiden van lege

ganzennesten (W.J.R. de Wijs). Jan van der

Winden heeft ook in 2010 de hele rietrand

uitgekamd. Eind mei vond hij niet één

nest! Halfjuni vond hij drie bewoonde

Uitgekomen jonge Purper-
reiger bij Kinderdijk, 2009.

Foto; A. Clements.
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nesten en zijn inventarisatie van 3 juli
leverde hetzelfde aantal op. De eventuele

purperreigernesten die vanuit de lucht

waren gefotografeerd, bleken inderdaad

nesten te zijn van ganzen, Futen en

Meerkoeten (J. van der Winden).

Breukeleveensche Plas

De enige boomnestenkolonie van Neder-

land, want bijna alle purperreigernesten

liggen hier de laatste jaren in Zwarte

Elzen als reactie op de aanwezigheid van

de Vos. Het moerasbos is in 2009 voor het

eerst op 8 juni betreden. In totaal konden

43 nesten worden genoteerd. Bij zeven

nesten werden resten van door Vossen

gepredeerde jongen aangetroffen. Op 30

juni werden 19 predatieplekken verspreid
over de hele kolonie waargenomen. Vossen

zijn in staat om vooral lopende grote

jongen van meer dan twee weken oud te

oogsten. Ze stropen daarbij de hele

kolonie af. Na de ervaringen van 2009

waren de verwachtingen voor 2010 niet

hoog gespannen, maar 2010 viel toch

mee. Op 4 april nam Michiel van Balen al

drie adulte vogels bij de kolonie waar. Op
25 mei vond de eerste inventarisatie

plaats. Het weer was goed maar, ontzet-

tend, de knutten niet te harden! Het kan

niet maar je zou bijna van ellende mug-

genzuur urineren! Verschrikkelijk wat een

gejeuk. De volgende keer toch een mus-

kietennet meenemen. Aan het einde van

de knuttentocht stonden er 37 nesten op

papier. De tweede inventarisatie, op 24

juni, gaf gelukkig geen enkele aanwijzing

voor predatie door de Vos! Slechts één

dood jong werd gezien onder nest

hangend tussen takken. Diverse nieuwe

nesten werden genoteerd en daarmee

kwam het totaal op 42. Een fraai aantal.

Kameriksche Nessen

In 2009 slechts één keer bezocht en wel

op 8 juni. In de wat zuidelijker gelegen
rand Grauwe Wilgen lagen 6 nesten. De

hoofdvestiging in wilgenstruweel telde

negentien nesten. Eén predatieplek werd

genoteerd, terwijl de schraallandvegetatie

grenzend aan het wilgenstruweel rijk was

aan vossesporen. In 2010 is de kolonie

geteld op 10 juni. De wilgenrand telde nu

negen nesten en de hoofdvestiging
dertien. Verder werd in de hoofdvestiging
een afgebeten poot gevonden van een

volwassen Purperreiger. Alleen Vossen zijn
hiertoe in staat. Het is daarom waarschijn-

lijk dat het negatieve aantalsverloop hier

(in 2008, 2009 en 2010 resp. 29, 25 en 22

nesten) toegeschreven moet worden aan de

aanwezigheid van predator Vos. Bij blij-
vende aanwezigheid de Vos valt een

verdere terugloop te verwachten.

Nieuwkoopsche-plassengebied
De Purperreigers komen hier verspreid
over drie vestigingen voor: vanouds in De

Pot bij Noorden, op de Bleijgaten achter

Noorden en in het zuiden langs de Oude

Vaart voorbij Nieuwkoop. Tabel 2 laat

zien dat de groei van de vestiging op de

Bleijgaten zich sterk heeft doorgezet. Een

groei, zo blijkt ook uit Tabel 2, die

gepaard gaat met een verdere leegloop

van De Pot. De kolonie op de Bleijgaten
doet het dus uitstekend.

In 2009 zijn De Pot en de Bleijgaten
bezocht op 18 mei en op 8 juni, terwijl er

op 15 juli alleen een insteek is gemaakt in

De Pot. De Bleijgaten waren toen vanwege

de grote jongen niet zonder verstoring te

betreden. De broedresultaten in De Pot

waren goed, mogelijk was er wel een

predatieplek in Aftakking West. Verderop

op 15 juli in De Pot rond 9:00 uur twee

jonge Vossen gezien. Eén lag er zelfs te

slapen in de rand van een legakker onder

nestbomen van de aalscholverkolonie! Ik

dacht eerst dat het dier dood was.

In 2010 zijn bovengenoemde vestigingen

geteld op 19 mei en vooral op 8 juni.
Slechts zes nesten werden in De Pot

Tabel 2 - Verdeling van het aantal nesten bij Noorden over De Pot en Bleijgaten

Kolonie 2006 2007 2008 2009 2010

De Pot 60 33 14 14 6

Bleijgaten 20 51 64 72 85

Totaal Noorden 80 84 78 86 91
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gevonden, een historisch laag aantal.

Waarschijnlijk hebben er sinds de vesti-

ging van deze reigersoort in de Tweede

Wereldoorlog nooit zo weinig Purper-

reigers gebroed in De Pot als in 2010 het

geval was. Het is jammer dat dit decennia-

lang beroemde broedgebied zo in kwali-

teit is achteruitgegaan. De leegloop van

De Pot komt vooral doordat de Vos wel in

De Pot maar niet op de Bleijgaten voor-

komt. Door de enorme groei van het aantal

nesten op de Bleijgaten is hier de nesten-

dichtheid op de relatief smalle struweel-

legakkers erg hoog geworden.
Vermeldenswaard is verder nog dat op 8

juni 2010 zeker vijf van de zes nesten in

De Pot relatief grote jongen hadden. De

oudervogels zijn hier dus begonnen met

broeden in de eerste helft van de relatief

warme maand april. Dit tekent de plaats-
trouw van deze vogels. Op 8 juni ver-

keerden heel veel nesten op de Bleijgaten

pas in de eifase. Veel broedvogels hier

waren dus beduidend later begonnen,
relatief veel na de koudeperiode in mei.

De kolonie langs de Oude Vaart is op 8

juni 2009 en op 10 juni 2010 geïnven-
tariseerd (H. van der Kooij & W. Wan-

sinck). De inventarisatie van 2009 verliep

prima. Het aantal nesten bedroeg 47,

evenveel als in 2007. De telling in 2010

verliep moeilijker dan anders daar er in

verhouding veel nesten met lopers, jongen
van enkele weken oud, waren. Hierdoor

konden wij niet overal komen, omdat

lopers bij gevaar vaak de nesten of de

nestomgeving gaan verlaten en dan kans

lopen door de wilgentakken heen ter aarde

te storten. Het resultaat was fraai: een

minimum van zeker 48 nesten terwijl niets

wees op aanwezigheid van Vossen in de

kolonie. Dit laatste is en blijft

opmerkelijk.

Ameide

In het vorig verslag (het Vogeljaar 57(4)

2009) is te lezen dat deze grootste kolonie

in Nederland, wat broedplek betreft, een

splitsing heeft ondergaan. In 2008 heeft

namelijk een deel van de Purperreigers
niet in rietland maar in moerasbos ge-

broed. Een ontwikkeling die waarschijn-

lijk al in 2007 is begonnen. Ze heeft zich

in 2009 en 2010 voortgezet. De inven-

tarisatie van 22 juni 2009 ((R. Garskamp,
G. Dekker, R. van Beek, G. Vroegindeweij,
J. van der Mark, M. Pot, H. Visser, R. den

Breejcn en N. Koppelaar) leverde in totaal

158 nesten op, ongeveer evenveel als in

2008. Per abuis staat er in de tekst van het

vorige verslag 160-170 paar. Het aantal

toen genoemd in Tabel 1 is juist: 150-160

paar. Hiervan lagen er 71 in moerasbos

(verslag Niek Koppelaar).
De telling in 2010 (R. Garskamp, G. Dek-

ker, R. van Beek, R. den Breejen, J. van der

Winden, A. van Maanen) vond plaats op

16 juni, 150 nesten werden geteld, waar-

van 102 in moerasbos! Het is zeer opmer-

kelijk dat de laatste jaren steeds meer

Purperreigers het broeden op enkele

meters hoogte in takken verkozen boven

Het Spookgat in het gebied
van het Naardermeer.

Foto: Rombout de Wijs
(Natuurmonumenten).
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broeden in het rietland. Het percentage

struweelnesten bedroeg in de jaren 2008 t/

m 2010 namelijk resp. 37, 45 en 68. Het is

niet duidelijk wat deze verschuiving in

nesthabitat veroorzaakt. Vestiging van

Vossen behoort tot de mogelijkheden. De

sterke stijging ten opzichte van 2009 is

mogelijk veroorzaakt door het feit dat het

riet nog maar voor de helft van het gebied
in het water stond. Door werkzaamheden

aan het Merwedekanaal was de waterstand

structureel te laag (R. Garskamp).
Tot slot rest mij Niek Koppelaar te

bedanken voor het prettige contact dat er

jaren is geweest rond de kolonie bij
Ameide. Sinds september 2009 is hij niet

meer werkzaam in regio Veenweiden. Een

welkom aan René Garskamp, die inmid-

dels al weer twee Ameide-inventarisaties

heeft meegemaakt.

Kinderdijk

Op 6 juni 2009 was het weer zo ver. De

moeder aller tellingen moest worden

verricht. We (C. Aantjes, W. Bakker, P.

Bieren, J. Bieren, A. Clements, H.J. van

Dijk, H. van der Kooij en A. Stip) begon-
nen rond halfacht met tellen. Om 12:50

uur werd het laatste nest genoteerd. Eerst

werd een perceel met braamstruweel

doorgeworsteld (zes nesten), daarna het

drassige rietland van de Nieuwe Lekker-

landse Boezem doorgesopt (zeven nesten).

Vervolgens wachtte ons het vlierperceel.
Hier vonden we 32 nesten. Tot slot moest

het onoverzichtelijke perceel achterin

worden uitgekamd. Dit kostte ons twee uur

en leverde 58 nesten op. Het totaal van

103 nesten viel wat tegen maar we moes-

ten het ermee doen. Ornithologische

bijzonderheden waren de waarneming van

een prachtige Witvleugelstern, pingelende

Baardmannetjes, nestvondst Waterral,

twee nestvondsten Bruine Kiekendief met

respectievelijk drie en vier grote jongen
en een nest met twee jonge Ransuilen.

Rond 13:00 uur zat de klus erop.

Op 5 juni 2010 verzamelde de telploeg (C.

Aantjes, P. Bieren, A. Clements, H. van der

Kooij en R. Slagboom) zich ook weer rond

7:00 uur. Om halfacht begonnen we met

tellen. Dezelfde percelen werden bezocht

als in 2009 zij het in een andere volgorde.
Het perceel braamstruweel bleek geheel
verlaten. Toen naar het moeilijkste stuk

gegaan: de onoverzichtelijke rietvelden

achterin. We telden eerst het kopstuk met

drassig rietland, droog rietland, enkele

vlierbosjes met kamperfoeliewoekeringen

en bramen: 56 nesten werden gevonden.
Daarna het vlierperceel en omgeving

uitgekamd: 23 nesten. Toen
,

o hoe verras-

send blijft dit gebied, zagen we Purper-

reigers dalen in een stuk waar we nog

nooit waren geweest. Helemaal achterin

het grote onoverzichtelijke rietperceel,

naar de grote plas toe. En ja hoor, al vrij
snel na de landing in het drassige waterriet

werden nesten gevonden. Zouden ze hier

vorig jaar ook gezeten hebben? 27 nesten

werden gevonden. Inmiddels was het bijna
13:00 uur geworden. We besloten te

stoppen waarbij sommigen van ons (C.

Aantjes, P. Bieren en A. Clements) de

Nieuwe Lekkerlandse Boezem ’s middags

nog hebben geteld en daarbij zeventien

nesten noteerden. Hiermee kwam het

totaal voor Kinderdijk op 123! Een abso-

luut record. We hadden nu echt het idee

dat we bijna alle gaten en hoeken van de

Boezem hadden bekeken. Langzaam maar

zeker geeft de Boezem Overwaard zijn

geheimen toch prijs. Hoewel er in de

Nederwaard in 2010 vogels met nest-

materiaal zijn gezien (J. van der Winden)

hebben noch regelmatige inventarisatie-

bezoeken, noch posten aanwijzingen voor

broeden opgeleverd (A.D. Kooij)

Arkel/Lingedijk
De kolonie Arkel is op 22 mei 2009

geteld. Het resultaat viel erg tegen. Het

westelijke deel van de kolonie voor de

sloot bleek vrijwel verlaten. De oorzaak

liet niet lang op zich wachten. In de

kolonie werd op een platte plek van

minimaal één vierkante meter tussen

bitterzoet een vrij vers uitwerpsel van een

Vos aangetroffen. Slechts veertien nesten

werden gevonden, 44% minder dan in

2008 het geval was.

Waar waren de andere broedvogels geble-
ven? Normaal is zo’n vraag niet te beant-

woorden maar in deze vestiging was eerder

een adulte reiger met een zender uitgerust.
En deze gezenderde vogel had deze

kolonie in de broedtijd, waarschijnlijk

vanwege aanwezigheid van eenVos,

verlaten en was nu elders als gezenderde

reiger overdag aanwezig. Zodoende werd

een tot nog toe geheel onbekende broed-

locatie opgespoord! Ze telde nota bene in
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2009 22 nesten. Deze kolonie zal voor-

taan met de naam Spijk worden aange-

duid. Het is niet uit te sluiten dat hier voor

2009 ook al Purperreigers tot broeden zijn

gekomen (J. van der Winden). Verder zijn
in 2009 nog zes nesten langs de Lingedijk

bij Oosterwijk gevonden (J. van der Win-

den). Dit betekent dat er in 2009 zeker 42

nesten van de Purperreiger langs de Linge-

dijk voorkwamen!

Dezelfde vestigingen, namelijk Ooster-

wijk, Arkel en Spijk, telden in 2010

respectievelijk zeven (P. van Horssen),

vijftien (H. van der Kooij) en achttien

nesten (P. van Horssen, J. van der Winden)
In totaal veertig paar. Aanwijzingen voor

predatie door een Vos in de vestiging
Arkel waren er dit jaar gelukkig niet.

Eiland van Dordrecht

De kolonie is geteld op 29 mei 2009 (C.

Boer, H. van der Kooij, A. de Jong en M.

Houweling) en op 1 juni 2010. In 2009

leverde het kolonie-eiland minder nesten

op dan verwacht. We konden niet meer

dan acht nesten vinden. Gelukkig zagen

we nog Purperreigers invallen op een

andere plek. Het was echter ondoenlijk de

nieuwe plek uit te kammen. Verspreid
werden twee nesten gevonden. Aan Albert

de Jong ontlokte zijn eerste nestvondst de

uitspraak: ‘Geweldig, wat is dat mooi!’

De telling van 2010 verliep makkelijker
en vreugdevoller. Makkelijker daar met

zes man (C. Boer, T. Janse, A. de Jong, A.

Kolders, M. Houweling en M. Visser) de

twee eilanden van slibbige waterwilgen-

vegetaties beter konden worden geïnven-

tariseerd. Vreugdevoller daar er in totaal

achttien nesten werden gevonden. Nesten

die voor het eerst niet allemaal op en

tussen de wilgetakken lagen. Er zaten ook

enkele nesten in het riet (C. Boer).

Boezem van Brakel

In het broedseizoen van 2009 heeft Jan

van der Winden hier het rietland uitge-
kamd daar hij relatief veel purpers zag.

Terecht zo bleek. Hij vond vijf nesten die,
heel opmerkelijk, niet koloniegewijs maar

zeer verspreid lagen. Eind juni 2010 werd

de drassige Boezem weer ‘grondig’
doorzocht. Tien nesten werden gevonden.

Nieuwe kolonies

Begin juli 2010 ontdekte Jan van der

Winden een nieuwe vestiging in de Lopi-
kerwaard. De aanleiding van de ontdek-

king was dezelfde als die van bij Spijk. De

signalen van een gezenderde vogel over-

dag! Zes nesten werden gevonden. De

vestiging is als een afsplitsing van de

kolonie bij Ameide te beschouwen.

Op 18 augustus 2010 hoorden Richard

Slagboom en Comé Stam bij een inven-

tarisatie van kikkers in de polder Bles-

kensgraaf gekekker van jonge reigers. Op
21 augustus is het drassige rietland

bezocht (C. Stam en J. van der Winden).

Zes zekere nesten en twee mogelijke

nestplekken werden gevonden. Vandaar

dat onder incidenteel in Tabel 1 staat

vermeld zes tot acht nesten. Gezien het

gekekker is waarschijnlijk minimaal één

paar pas in de tweede helft van juni

begonnen met broeden en dat is laat.

Discussie

Over de aantallen broedparen van 2009 en

2010 kan ik kort zijn. In de overzichten

van het Vogeljaar, dus die vanaf 1980,

hebben dergelijke totalen zoals nu onder

2009 en 2010 nooit gestaan! In 2009

minimaal 740 en in 2010 minimaal 770

paren! Na 1980 waren de bekende totalen

altijd lager! Getalsmatig gaat het de

Purperreiger dus goed. Hierbij moet wel

opgemerkt worden dat er zelfs in 2010 nog
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drie nieuwe vestigingen (nl. Spijk, Bles-

kensgraaf en Lopikerwaard) zijn ontdekt.

De kans is daarom groot dat hoe verder we

teruggaan in het verleden hoe minder

landdekkend de gepubliceerde aantallen

zijn geweest.

De meeste kolonies waren de laatste jaren
stabiel of namen wat in aantal toe.

Uitzonderingen hierop zijn Zwarte Meer,

Waterleidingplas, Kameriksche Nessen en

Ameide. De leegloop van vestiging
Zwarte Meer ging gepaard met toename

vestiging Mastenbroek. De sterke terug-

gang bij de Waterleidingplas door de Vos

verklaart waarschijnlijk ten dele de sterke

toename in het Naardermeer in 2009 en

2010. De dip van 2008 hier blijft een

raadsel. De terugloop in de vestiging
Kameriksche Nessen de laatste jaren heeft

ook te maken met aanwezigheid van een

Vos. De terugloop bij Ameide (lage

waterstand, Vos?) verklaart mogelijk het

ontstaan van nieuwe vestigingen als

Lopikerwaard en Bleskensgraaf. De nieu-

we kolonie bij Spijk is in ieder geval ten

dele als afsplitsing van de kolonie bij
Arkel te beschouwen. Kortom, de verheu-

gende aantalstoename van de laatste jaren
kenmerkt zich door een meer versnipperd
broeden van de Purperreiger, met name in

Zuid-Holland. Hier komen ook de meeste

grote kolonies voor (in 2010 herbergde de

provincie Zuid-Holland zelfs 64% van de

hele Nederlandse broedpopulatie), maar

mogelijk weet toch ook hier de Vos lang-

zaam maar zeker de broedgebieden te

koloniseren. Het meer verspreide broeden

doet namelijk denken aan een antipreda-

torstrategie. Ik denk terug aan de hoog-
waterzone in Overijssel. Wat zou het

heerlijk zijn met het oog op het veilig
stellen van onze prachtige purperreiger-

populatie als er meer van zulke echt dras-

sige broedvegetaties werden aangelegd bij

veenweidegebieden. Dit hoeft niet zoveel

te kosten daar ze sowieso in bestaande

natuurgebieden gerealiseerd kunnen

worden. En we weten dat ze echt niet zo

groot hoeven te zijn!

Dankwoord

Een ieder die meegewerkt heeft aan het

inventariseren van de Purperreiger, zij

hartelijk dank gezegd. Met name wil ik

noemen Jan van der Winden van bureau

Waardenburg, die zich, naast het boeiende

zender- en slaapplaatsonderzoek, ook

bijzonder heeft ingezet om allerlei kolo-

nies grondig te inventariseren. Verder

geldt nog: aanvullingen zijn welkom.
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Foto: A. Clements,Jonge Purperreiger op nest.


