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Dertig jaar later 
laten de recente 
jaren 2012 en 2013 
uiteenlopende resul-
taten zien. 

De tegenvallende 
resultaten van de 
28 getelde kolonies 
in het broedseizoen 
van 2012 volgden op 
een overwintering 
van de reigers in een 
relatief droge Sahel.  
In 21 kolonies viel 

het aantal paren terug, soms fors zoals in 
het Naardermeer (60 paren in 2012, een 
verlies van 16 paren), de Breukeleveensche 
Plassen (38, -15), Kinderdijk (90, -31) en 
vooral de Nieuwkoopse Plassen (121, -53).  
Het enige lichtpuntje was te vinden in de 
Zouweboezem (149, +21). In totaal viel de 
Nederlandse stand terug met bijna 10% 
naar 700-750 paren.

Eind augustus vertrok de hoofdmacht  
weer naar Afrika getuige o.a. 333 overtrek-
kende exemplaren op 31 augustus langs de 
telpost in de Dordtse Biesbosch (www.trek-
tellen.nl). De overwinteringsomstandighe-
den in de Sahel  bleken een stuk gunstiger 

dan een jaar eerder.  
Tijdens het regensei-
zoen, dat doorgaans 

Purperreigers zijn zeer afhankelijk van de Sahel, waar alleen al in de bin-
nendelta van de Niger tienduizenden overwinteren (Zwarts et al. 2009, Living 

on the Edge). Oplevingen en inzinkingen van de Nederlandse broedpopulatie, die 
jaarlijks zeer goed onderzocht wordt door Henk van der Kooij en zijn team, houden 

direct verband te houden met de neerslagcijfers in de Sahel. De langjarige droogte in 
dit deel van Afrika in de jaren tachtig staat velen van ons nog helder voor ogen. De 
Nederlandse Purperreigers betaalden destijds een zware tol (figuur 1). 

loopt van juni tot in oktober, viel relatief 
veel neerslag .  De verwachting was dan ook 
dat de populatie zou opveren.

In 2013 werden 29 kolonies geteld, één 
meer dan een jaar terug. Deze nieuwe kolo-
nie werd bij  IJsselstein ontdekt. De ver-
moedens van een positieve wending  wer-
den bewaarheid; de populatie nam met 
enige tientallen paren toe en loopt weer in 
de pas met de resultaten van vóór 2012. 
Met name kolonies die het een jaar eerder  
slecht deden, boekten nu goede resultaten, 
zoals de Nieuwkoopse Plassen (141 paren, 
+20). Verheugend waren ook de berichten 
uit de Breukeleveensche Plassen (52, +14), 
Kinderdijk (120, +30) en Arkel (23, +13). 
Helaas bleef het in het Naardermeer slecht 
gaan (49, -11).  Landelijk nam de stand in 
2013 met zo’n 5% toe naar 750-775 paren.

Figuur 2 brengt het verband tussen neer-
slagcijfers in de Sahel en populatieveran-
deringen in Nederland in beeld. Daarmee 
is echter niet gezegd dat er geen andere 
belangrijke factoren effect hebben op de 
aantallen.  Denk bijvoorbeeld aan voed-
selaanbod in het broedgebied, rust in en 
rondom de kolonies, of slechte weersom-
standigheden en vervolging tijdens de trek.

> sovon.nl/kolonievogels

•Joost van Bruggen

Aantallen Purper-
reigers in 2012 en 2013
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Figuur 1. Populatieontwikkeling van de Purperreiger 
(aantal paren) vanaf 1970.

Figuur 2. Ontwikkeling van de Nederlandse broedpopulatie in relatie tot afwij-
king in gemiddelde neerslag in de Sahel voorafgaand aan het broedseizoen.

Purperreiger, 
29 juni 2010. 
Hans Gebuis


