
 

Blauwe Reigers houden wel van een gokje. 
Een deel van onze populatie blijft in de 
winter in Nederland, het andere deel ver-
trekt naar zuidelijker oorden. Na de laatste 
strenge winter van midden jaren negentig 
was de keuze van een Blauwe Reiger om 
te blijven een verstandige. De winters stel-
den immers weinig voor. Sloten, meren en 
andere open wateren bevroren niet of voor 
korte duur en derhalve was er genoeg voed-
sel te vinden. De kans op overleving was 
daarom groot en deze reigers konden snel 
inspelen op een vroeg startend voorjaar. 
Een prettig voordeel ten opzichte van trek-
kende Blauwe Reigers. 

Dit veranderde echter na 2008. Na twaalf 
jaar voorspoed vielen er ineens rake klap-
pen in de Blauwe Reiger-kolonies. De win-
ter van 2008/09 leidde tot een verlies van 
ongeveer 9%, die van 2009/10 tot een 
nieuwe daling met 10%. Een kans om te 
herstellen kregen de vogels niet want voor 
de derde maal op rij bleek ook de win-
ter van 2010/11 relatief koud voor hui-
dige begrippen. Dat het procentuele verlies  
meeviel (-4,4%) zou kunnen liggen aan 
een toegenomen aandeel trekkers binnen 
de broedpopulatie. Helaas voor de Blauwe 
Reiger waren ook de winters van 2011/12 en 
2012/13 ongunstig. De winter van 2011/12 
was gemiddeld genomen zacht, maar een 
felle vorstperiode van eind januari t/m 
half februari hield ongetwijfeld stevig huis 
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onder vogels die afhankelijk zijn van open 
water. De winter van 2012/13 kende een 
flinke vorstperiode in zowel januari als 
februari en kende een lange uitloop, tot 
eind maart. Maart 2013 zou uiteindelijk de 
koudste in 40 jaar worden. Ook in april en 
mei bleven de temperaturen ruim beneden 
de langjarige gemiddelden.

De aantallen namen dan ook opnieuw af, 
ditmaal met 15%. Op basis van ruim 200 
kolonies die in de afgelopen vijf jaren geteld 
werden blijkt de landelijke populatie met  
ruim 30% afgenomen te zijn. 

Er bestaat een kleine kans dat een deel 
van de kolonies in 2013 uit gewoonte in 
maart geteld is. Te vroeg. Reigers moes-
ten in eerste instantie opvetten alvorens 
te kunnen beginnen met het broedseizoen. 
Daardoor zijn sommige paren veel later 
naar de kolonie getrokken en ander deel 
van de broedpopulatie is waarschijnlijk 
helemaal niet gestart met broeden. Voor 
een langlevende soort als de Blauwe Reiger 
is het niet ongewoon om bij ongeschikte 
omstandigheden een jaar over te slaan.

In 2002 bereikte onze hengelaar de, voor 
zover bekend, hoogste stand ooit met 
13.800 paren. Een populatieschatting voor 
2013 kan nog niet gegeven worden, maar 
die van 2012 zal ergens rond de 9.000 
paren uitkomen. 

Voor de Blauwe Reiger zou een serie 
kwakkelwinters niet slecht uitkomen. 
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