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Aantalsontwikkeling van de Grote Zilverreiger Egretta alba in
Nederland sinds 1970 in een Europees perspectief

Development of the Great White Egret Egretta alba population in The Netherlands in an European
context

RENK VAN DER KOOIJ & BEREND VOSLAMBER

Tot het einde van de 1ge eeuw had de Grote Zil
verreiger in Europa een veel grotere verspreiding
dan tegenwoordig. Rond de eeuwwisseling liep de
populatie broedvogels echter sterk terug. De sier
veren van de rug waren in die periode zeer gewild
om dameshoeden op te sieren. Gigantische aantal
len volwassen vogels werden geschoten om aan
de vraag vanuit de modewereld te kunnen vol
doen. Schattingen aan de hand van de aantallen
veren die aIleen a1 in 1902 op de Londense markt
werden verhandeld, lopen op tot 200 000 gescho
ten vogels in een broedseizoen (Voous 1960). Ter
vergelijking: dit aantal is het tienvoudige van het
aantal Blauwe Reigers Ardea cinerea dat momen
teel in Nederland broedt! Ofschoon het niet duide
lijk is of a1 deze dieren in Europa werden bemach
tigd, wijst het er toch op dat de soort in die tijd een
gewone verschijning moet zijn geweest.

Over de situatie in Nederland in vroeger tijden
is weinig bekend. Ret is niet onmogelijk dat de
Grote Zilverreiger ooit in Nederland heeft ge
broed. De vondst van een bot, vermoedelijk af
komstig van deze soort, in de omgeving van Am
sterdam past in deze context (Clason 1967, Clason
& Prummel 1978). Ret is daarentegen opmerke
lijk dat de soort niet wordt genoemd in de histori
sche bronnen die de vogelpopulaties beschrijven
in de beroemde reigerbossen in West-Nederland,
zoals het Zevenhuizensche Bosch, het Scholle
vaarseiland en het Rorstermeer. Lange tijd werd
gedacht dat de gegevens uit het Goudsche Bosch
hierop een uitzondering vormden. In documenten
over dit bos uit de tweede helft van de 14e eeuw,
wordt name1ijk melding gemaakt van "witte reyg
hers" en "witvogels". Verschillende auteurs (o.a.
van Pelt Lechner 1918, Brouwer 1954, Poorter
1980, Vera 1983) kwamen tot de conc1usie dat het
hier om Grote Zilverreigers ging. Zij baseerden
zich daarbij vooral op inforrnatie uit De Lange
van Wijngaarden (1813). Scheygrond (1987)
heeft echter aangetoond dat zowel onder "witvo
gel" als "witte reygher" de Kleine Zilverreiger
Egretta garzetta moet worden verstaan.

Ret aantal gedocumenteerde historische waar
nemingen van Grote Zilverreigers in Nederland is
zeer gering. Uit de 18e eeuw zijn twee exemplaren
bekend: een geschoten en een gevangen (Eykman
et al. 1941). Voor de 1ge eeuw maakt Schlegel
(1854-1858) melding van het schieten van enkele
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Grote Zilverreigers injanuari en februari 1855 bij
Zutphen, Maastricht en Breda. Deze waamemin
gen zouden kunnen wijzen op broeden in Neder
land, gezien het feit dat de soort gerege1d in de
omgeving van de broedplaatsen overwintert (Bau
er & Glutz von Blotzheim 1966). Anderzijds is
het evengoed mogelijk dat het hier om jonge die
ren ging. Daarvan is bekend dat ze na het broed
seizoen dispersie in noordelijke richting vertonen
(Cramp & Simmons 1977). Uit de tweede helft
van de 1ge en het begin van de 20e eeuw zijn nau
welijks waarnemingen bekend. Door de al eerder
genoemde vervolging verdween de soort uit grote
delen van Europa. De Commissie voor de Neder
1andse Avifauna (1970) vermeldt voor de periode
1900 tot en met 1968 twee vondsten, tien beves
tigde en tien onbevestigde waamemingen, aIle uit
de jaren na 1944. Pas rond 1970 nam het aantal
waamemingen in Nederland toe. Aanvankelijk
had het voorkomen nog een incidenteel karakter,
maar na het geschikt worden van de Oostvaar
dersp1assen in de nieuwe polder Zuidelijk Flevo
land werd de soort een meer reguliere verschij
ning. Ret eerste succesvolle Nederlandse
broedgeval yond plaats in 1978, in de kolonie Le
pelaars Platalea leucorodia in de Oostvaarders
plassen (Poorter 1980).

In navolging van een eerdere publicatie over de
Oostvaardersplassen (Voslamber 1992), wordt in
dit artikel ingegaan op de ontwikkeling van de
Nederlandse broedpopulatie en het voorkomen
buiten de broedtijd in de periode vanaf 1970. De
ontwikkelingen in ons land zullen worden verge
leken met die in Oost- en Zuid-Europa. Boven
dien komt aan de orde welke perspectieven er zijn
voor de soort in Nederland.

Methode

Broedvogels Documentatie omtrent de broedgevallen
in de Oostvaardersplassen en het Naardermeer is voor
namelijk gebaseerd op waarnemingen die zijn gedaan
tijdens de maandelijkse watervogeltellingen van het IJs
selmeergebied, uitgevoerd door medewerkers van Rijks
waterstaat Directie IJsselmeergebied (tegenwoordig RI
ZA). Aanvullende informatie uit het Naardermeer is
verstrekt door Natuurmonumenten. Gegevens over het
broedgeval in Friesland zijn ingewonnen bij It Fryske
Gea. Verder zijn literatuurgegevens gebruikt ter comple
tering van het totaalbeeld. Dit geldt ook voor de situatie
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Tabell. Overzicht van de aantallen broedparen van de Grote Zil
verreiger per jaar in 1977-96. Per broedplaats is het aantal paren
en een schatting van het aantal uitgevlogenjongen gegeven. Ook
de gemengde paren en hun broedsucces worden gegeven. Num
ber of breeding pairs of the Great White Egret in The Nether
lands since 1977. For each breeding area the number of bree
ding pairs and an estimate of the number ofyoung is given.
+ = jongen gestorven in nest young died on nest, * = gemengd
paar Grote Zilverreiger x Blauwe Reiger mixed pair Great Whi
te Egret x Grey Heron, ** = gemengd paar van een Blauwe Rei
ger met een hybride Blauwe x Grote Zilverreiger mixed pair
Grey Heron x hybrid Grey Heron x Great White Egret.

in het bnitenland. Aanvullende gegevens uit de Neusied
ler See, Po-delta en Camargue zijn verkregen middels
een briefwisseling met ter plaatse actieve onderzoekers.
Pleisteraars Ook voor het bepalen van de aantallen
pleisteraars zijn voor de Oostvaardersplassen de resulta
ten van de al eerder genoemde vliegtuigtellingen be
werkt. Daarnaast zijn van dit gebied gegevens verwerkt
die verzameld zijn in het kader van verschillende moni
toringprogramma's. Bovendien zijn losse waarnemin
gen verzameld van onderzoekers en beheerders. Gege
yens uit de overzichten van de Commissie Dwaalgasten
Nederlandse Avifauna (CDNA) in Limosa (1970-88),
waarnemingen uit Dutch Birding (1985-95) en het be
stand van het Bijzondere Soorten Project-niet broedvo
gels van SOVON (1989-95) leverden veel aanvullende in
formatie op over de rest van Nederland. Tenslotte zijn
waarnemingen verkregen via een oproep in Limosa. AI
le waarnemingen samen geven naar onze mening een
goed beeld van de ontwikkelingen in het voorkomen van
Grote Zilverreigers in Nederland in de afgelopen decen
nia.

Aantal Broedsucces
Number Breeding

success

1977 Oostvaardersplassen 0-1
1978 Oostvaardersplassen 1
1979
1980
1981 Eernewoude 1

Oostvaardersplassen 1*
1982 Oostvaardersplassen 0-1 *
1983 Oostvaardersplassen 0-1*
1984
1985 Oostvaardersplassen
1986
1987 Oostvaardersplassen 1(*?)
1988 Oostvaardersplassen 2
1989
1990 Oostvaardersplassen 1
1991 Oostvaardersplassen 1

Naarderrneer 0-1
1992 Oostvaardersplassen 2

Naardermeer 1
Nieuwkoopse Plassen 1*

1993 Oostvaardersplassen 1
Naarderrneer , 2
Nieuwkoopse Plassen 0-1 *

1994 Oostvaardersplassen 2
Nieuwkoopse Plassen 1**

1995 Oostvaardersplassen 5
1996 Oostvaardersplassen 1

Nieuwkoopse Plassen 1*
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Broedvogels Ret eerste broedgeval in de Oost
vaardersplassen yond mogelijk plaats in 1977 (M.
Zijlstra). Ret eerste zekere en bovendien sueees
volle paar broedde er in 1978 en braeht vier jon
gen groot (Teixeira 1979, Poorter 1980). Daarna
zijn jarenlang weI individuen in het gebied waar
genomen, maar is geen melding gemaakt van sue
eesvol broeden. Tijdens de vliegtuigtellingen zijn
in de jaren taehtig eehter weI geregeld vogels op
een nest gezien. Uit de nu besehikbare waame
mingen blijkt, dat er naast sueeesvol broeden door
gemengde paren (met Blauwe Reiger) in enkele
jaren ook door zuivere paren Grote Zilverreigers
jongen zijn grootgebraeht (tabel 1). In de jaren
1987-90 is het westelijke deel van de Oostvaar
dersplassen drooggelegd om de rietvegetatie te la
ten herstellen van de vraat door Grauwe Ganzen
Anser anser (ledema & Kik 1986a, 1986b, van
Eerden & Drost 1988, van Eerden et al. 1995).
Vanaf 1991 is het waterpeil geleidelijk weer ver
hoogd. Rierop yond een explosieve groei plaats
van de populatie stekelbaarzen (met name Drie
doomige Stekelbaars Gasterosteus aculeatus).
Deze profiteerden van het grote aanbod aan zoo
plankton dat ontstond als gevolg van de rottende
plantendelen. Bovendien was het water in die pe
riode zeer helder (Voslamber 1992). Een ideale
voedselsituatie dus voor een op het oog jagende
viseter als de Grote Zilverreiger. Vanaf 1991 is er
dan ook elk jaar door een of meerdere paren sue
eesvol gebroed en kwamen jaarlijks drie of meer
jongen groot (tabel 1). De nesten in de Oostvaar
dersplassen waren gesitueerd in uitgestrekte riet
velden, zowel in het riet zelf (bodemnest) als in de
top van kleine struikaehtige wilgen Salix sp.
Steeds waren er broedende Blauwe Reigers en/of
Lepelaars in de nabijheid.

Buiten de Oostvaardersplassen zijn broedgeval
len vastgesteld in de Oude Venen bij Eernewoude,
in het Naardermeer en in de Nieuwkoopse Plas
sen. In de Oude Venen is in 1981 een broedgeval
vastgesteld. De melding van een broedgeval in
1986 door De Wijs (1994) berust aehteraf op een
vergissing. Ret nest van 1981 lag vrij hoog in een
Zwarte Els Alnus glutinosa, aan de rand van de
kolonie Blauwe Reigers. Bij een nesteontrole wer
den drie jongen dood op het nest aangetroffen. Dit
broedgeval is naar alle waarsehijnlijkheid mislukt
doordat een van de oudervogels is doodgegaan
(A. Ferwerda, It Fryske Gea).

In het Naardermeer zijn in 1992 een en in 1993
twee nesten ontdekt in het Diemontsbos. Ook hier
bevonden de nesten zieh in de top van een Zwarte
Els in een kolonie Blauwe Reigers (de Wijs
1994). In het eerste jaar zijn twee jongen grootge
braeht. Ret broedsueees in het tweede jaar is on
bekend.

In de Nieuwkoopse Plassen is in 1992 een Gro-
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Grote Zilverreiger, Zwartewaal november 1988 (Hans Gebuis) Great White Egret Egretta alba
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Figuur 1. Verloop van de jaarlijkse maxima van de Grote Zil
verreiger in de Oostvaardersplassen en elders in Nederland,
1970-95. Maxima of Great White Egret in Oostvaardersplassen
and elsewhere in The Netherlands, 1970-95.

ren 1984 met slechts een vogel, en 1990 toen - na
een opleving in de tweede helft van de jaren tach
tig - maximaal twee vogels aanwezig waren. Door
het al eerder genoemde waterpeilbeheer in het
westelijk deel van het gebied (zie Broedvogels),
zijn vanaf 1991 de aantallen pleisteraars parallel

te Zilverreiger waargenomen Op een nest in de ko
lonie Blauwe Reigers. De vogel bleek gepaard te
zijn met een Blauwe Reiger. Er werd een hybride
jong grootgebracht. In 1993 werd in maart ver
schillende keren een vogel in het plassengebied
waargenomen, zodat broeden ook in dat jaar niet
uitgesloten mag worden geacht. In 1994 was we
derom een Grote Zilverreiger aanwezig in de ko
lonie Blauwe Reigers. Deze vogel bleek gepaard
te zijn met een hybride Grote Zilverreiger x Blau
we Reiger. Er vlogen twee witte jongen uit. Ook
in de Nieuwkoopse Plassen waren de nesten gesi
tueerd in de kroon van een Zwarte Els op c. 10 m
hoogte. In beide gevallen ging het om een oud
nest van een Blauwe Reiger.

Pleisteraars Na de eerste waarneming van een
Grote Zilverreiger in 1972, is de soort in de Oost
vaardersplassen vanaf 1975 jaarlijks waargeno
men (figuur 1). Aanvankelijk ging het steeds om
hooguit een exemplaar. In 1978 verbleef het al
eerder genoemde broedpaar met hun jongen enige
tijd in het gebied. In de jaren ema bleef het aantal
redelijk stabiel, met maxima van twee tot vier vo
gels per jaar. Vaak zijn echter niet meer dan twee
vogels over langere tijd gezien. Dieptepunten wa-
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aan de toename van het aantal broedparen toege
nomen. De geschikte voedselsituatie bleek niet aI
leen Grote Zilverreigers aan te trekken; ook van
soorten als Kleine Zilverreiger en Roerdomp Bo
taurus stellaris werden grotere aantallen waarge
nomen (Voslamber 1992). Ondanks het feit dat
deze situatie van betrekkelijk korte duur was, en
in de jaren na 1991 weer veel ging lijken op die
van voor die tijd (troebel water), bleef het maxi
mum aantal vogels toch op een hoger niveau dan
daarvoor, met maxima van zes tot meer dan tien
vogels per jaar. Deze toename was verrnoedelijk
het gevolg van de blijvende aanwezigheid van
ge"isoleerde plassen met helder water binnen het
moeras. In 1995, toen er vijf paren succesvol
broedden, werden 19 vogels tegelijkertijd waarge
nomen. Deze hielden zich vooral op in de tussen
de uitgestrekte rietvelden verscholen plassen en
bij gegraven poelen in het droge deel van het
gebied. Al deze plassen en poelen werden geken
merkt door een relatief groot oppervlak aan on
diep, helder, visrijk water. Als we de waamemin
gen van de Oostvaardersplassen samenvoegen,
blijkt een duidelijk maximum in de zomermaan
den (figuur 2). Ret gaat daarbij om de broedparen
met hun uitgevlogen jongen. 's Winters zijn
slechts incidenteel Grote Zilverreigers in de Oost
vaardersplassen gezien.

De aantalsontwikkeling in de rest van Neder
land verschilt van die in de Oostvaardersplassen
(figuur 1). Over het algemeen vallen goede jaren
in de Oostvaardersplassen samen met magere in
de rest van Nederland en omgekeerd. In 1995 zijn
echter ook buiten de Oostvaardersplassen grotere
aantallen opgemerkt. De vogels zijn verspreid in
verschillende habitats door het land aangetroffen.
Een aantal gebieden is vrijwel jaarlijks door een
of meerdere vogels bezocht. Voorbeelden daarvan
zijn de Friese IJsselmeerkust bij Makkum, het

Gemiddeld aantal Grote Zilverreigers
per maand, 1976-95
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Figuur 3. Verspreiding van de Grote Zilverreiger in Nederland,
1976-95. Gegeven als het aantal jaren waarin de soort in een at
las-blok is waargenomen. Distribution of Great White Egret in
The Netherlands, 1976-95. Dots: number ofyears when species
has been recorded.

Lauwersmeer, het stroomgebied van de IJssel en
de omgeving van Nuland (figuur 3). Ret seizoen
patroon voor de rest van Nederland laat zien dat
de meeste vogels verschijnen in het najaar, vanaf
het moment dat in de Oostvaardersplassen een
duidelijke afname plaatsvindt (figuur 2). In de
loop van het najaar nemen de aantallen geleidelijk
af. In de winter en het voorjaar zijn vergelijkbare
aantallen gezien. In heel Nederland samen, zijn
maximaal 20 verschillende vogels in een maand
geteld.

4,----------------------, Discussie
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De hierboven beschreven positieve populatietrend
van de Grote Zilverreiger in Nederland staat niet
op zichzelf. Ook in de voor Nederland dichtstbij
zijnde kolonies in Rongarije en Oostenrijk startte
halverwege de jaren zeventig een toename. In
Rongarije schommelde het aantal paren in de pe
riode 1956-73 tussen 1 en 20. Daama nam het
aantal toe van 60 in 1974 tot 450-500 halverwege
de jaren tachtig (Molnar 1987). Parallel aan deze
toename zijn de vogels ook in struiken en hoge
bomen gaan broeden. De huidige broedpopulatie
wordt geschat op 700-800 paar en heeft een sta
biel verloop (Gorman 1996). De Neusiedler See in
Oostenrijk/Hongarije telde in 1970-74 gemiddeld
310 nesten. Daama zijn pas in 1981 weer gege
yens beschikbaar en werden tot 1995 jaarlijks 174
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Figuur 2. Gemiddeld seizoensverloop van de Grote Zilverreiger
in de Oostvaardersplassen en elders in Nederland, 1976-95.
Mean seasonal pattern of Great White Egret in Oostvaarders
plassen and elsewhere in The Netherlands, 1976-95.
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tot 621 nesten gete1d (Dick et al. 1994, Anonymus
1996). Het aantal broedparen in de Neusied1er See
b1eek sterk te corre1eren met de gemidde1de wa
terstand van het meer in april. In de droge jaren
1981-87 waren er gemidde1d 213 nesten. In de
drie daaropvo1gende natte jaren nam het aanta1 pa
ren toe tot 429 Uaarlijkse toename gemidde1d
30%!). In de droge jaren 1990-91 nam het aantal
paren vervo1gens weer af van 415 in 1990 tot 174
in 1991. De natte seizoenen 1992-95, 1eidden op
nieuw tot een zeer sterke toename, resulterend in
621 paar in 1995.

Synchroon met de toename in de Neusied1er See
worden ook meer overwinterende voge1s gesigna
1eerd in Noord-Italie, Frankrijk en Grieken1and. In
Noord-Italie zijn in de winter van 1989-90 al1een
al bij de Valli di Comacchio 150 vogels gete1d
(Vo1poni & Emiliani 1995). Voor de Po-delta
wordt het aanta1 overwinteraars de 1aatste jaren ge
schat op honderden exemp1aren (M. Passarella). In
de zomer van 1991 werden in de Valli di Co
macchio regelmatig vijf adulte voge1s gezien en in
1992 zes. Bovendien is in dat jaar een nest gevon
den (Piacentini 1993). lets zuide1ijker waren in
1993 15-20 voge1s aanwezig. Ook hier broedde
een paar succesvo1 (Vo1poni & Emiliani 1995).

De Camargue in Zuid-Frankrijk herbergde in de
jaren zeventig slechts enke1e overwinteraars. In de
loop van de jaren tachtig nam de soort toe en in
1992 werden voor het eerst 100 exemplaren geteld
(Kayser et al. 1992). Het jaar erop was het aantal
a1 tot 210 toegenomen (Hafner 1995). Het eerste,
niet succesvolle, broedgeval werd in 1991 vastge
steld. Drie broedpogingen in 1994 in een kolonie
Blauwe Reigers mis1ukten eveneens. In datze1fde
jaar waren er weI 2-3 ges1aagde broedgevallen in
het Lac de Grand-Lieu, aan de Atlantische kust bij
Nantes (Marion & Marion 1994). Verder zijn
Grote Zi1verreigers opgedoken in Spanje. In juli

1995 waren vier voge1s aanwezig in de Ebro-de1
ta, waarvan vermoede1ijk ten minste een paar
heeft gebroed (Anonymus 1996).

In Grieken1and is sprake van een sterke toena
me van het aanta1 overwinteraars sinds het begin
van de jaren tachtig. Gemidde1d worden er per
winter 1000 voge1s geteld. Het werke1ijke aanta1
ligt waarschijnlijk vee1 hoger. In sommige wet
lands is de soort ze1fs a1gemener dan de Blauwe
Reiger.

Hoewe1 in Nederland a1 in 1978 voor het eerst
een paar Grote Zi1verreigers succesvo1 broedde,
liet een toename lange tijd op zich wachten. In de
jaren tachtig waren er weI broedgevallen, maar
vermoedelijk was de overleving van de jongen
klein. Pas na het succesvo1 broeden in 1991 en de
jaren daarna trad er een toename van de aantallen
op en werd ook buiten de Oostvaardersplassen
vrijwel jaarlijks gebroed. Het nestelen in de hoog
opgaande moerasbossen van het Naardenneer en
de Nieuwkoopse Plassen lijkt vooralsnog een in
cidenteel karakter te hebben, maar is weI opmer
kelijk a1s we bedenken dat de soort elders over het
algemeen in rietmoerassen broedt. In 1995 wer
den aIle Nederlandse paren in de Oostvaarders
plassen aangetroffen. De goede voedselsituatie ter
p1ekke in dat jaar is daarbij waarschijnlijk van
doors1aggevende betekenis geweest.

Na het broedseizoen 1ijken de broedvoge1s en
hun jongen zich over Nederland te verspreiden,
gezien de parallellen in aanta1sontwikkelingen in
de rest van Nederland en de Oostvaardersp1assen.
Opmerkelijk is het grote aantal vogels dat in 1989
en 1990 buiten de Oostvaardersp1assen is waarge
nomen (figuUf 1). Dit verschi1 kan worden ver
k1aard doordat de Oostvaardersp1assen in die
jaren grotendee1s ongeschikt waren voor foerage
rende Grote Zi1verreigers. Meer dan de helft van
het gebied lag op dat moment droog (van Eerden

lange Grote Zilverreiger op nestjuni 1994 De Pot (H. v. d. Kooy). Great White Egret EgreUa alba.
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et al. 1995). Vanaf 1991 werd het gebied weer
natter en verschenen er meerdere vogels en werd
er weer met succes gebroed (Voslamber 1992).
Wat dit betreft is er een parallel te trekken met de
situatie in de Neusiedler See: een sterke afhanke
lijkheid van het waterpeil binnen het leefgebied.
In de wintermaanden is het aantal vogels in Ne
derland klein. Vermoedelijk overwintert een deel
van onze vogels in gebieden ten zuiden van ons
land (Lac de Grand-Lieu en Camargue?).

De toename in Nederland loopt, evenals die in
Noord-Italie en Frankrijk, vrijwel synchroon met
de groei van de populatie in de Neusiedler See.
Mogelijk heeft een deel van de jonge vogels uit dit
gebied zich over West-Europa verspreid. Ret lijkt
erop, dat er op dit moment in Nederland voldoen
de geschikte plaatsen zijn om de kleine broedpo
pulatie op te vangen bij calamiteiten in de Oost
vaardersplassen, zoals het droogvallen van het
gebied of het afwezig zijn van voldoende helder
en visrijk water. Voor een verdere groei is het ech
ter van groot belang, dat er voldoende altematieve
gebieden met vergelijkbare omstandigheden
voorhanden zijn. Broedhabitat met een gunstige
waterstand en voldoende rust is eveneens onont
beerlijk. De talloze natuurontwikkelingsprojecten
die momenteel in het land worden uitgevoerd, bie
den daar uitstekende mogelijkheden voor. Zoals
de situatie in het begin van de jaren negentig in de
Oostvaardersplassen liet zien, kunnen ook andere
zeldzame reigerachtigen als Roerdomp, Kwak
Nycticorax nycticorax, Kleine Zilverreiger,
Woudaapje Ixobrychus minutus en Purperreiger
Ardea purpurea hiervan profiteren. Of er in ons
land inderdaad ruimte en schoon water genoeg is
voor een verdere groei van de populatie zal de toe
komst ons leren. Gezien de toename van de popu
laties in Oostenrijk, Italie, Frankrijk en recent in
Spanje mag een verdere uitbreiding van het aantal
Grote Zilverreigers in Nederland niet uitgesloten
worden geacht.

Dankwoord Hartelijke dank gaat uit naar de waarne
mers die gegevens toestuurden naar aanleiding van een
eerdere oproep in Limosa. Ruud van Dongen van de
Dutch Birding Association leverde de gegevens die via
de vogellijn werden ingezonden. Rombout de Wijs (Na
tuurmonumenten) verstrekte nadere informatie over de
broedgevallen in het Naardermeer. Erik van Winden
(SOVON) maakte een uitdraai van de SovoN-BSP gege
vens en verzorgde het uitprinten van de verspreidings
kaartjes. Gerard Ouweneel verstrekte de brochure van
The Hungarian Ornithological Society over het broeden
in Hongarije en recente literatuurgegevens over de ont
wikkelingen in Hongarije en Spanje. Hartelijke dank
ook aan Mirjam van der Kooij voor het vertalen van de
twee Italiaanse artikelen.

Rijkswaterstaat directie IIsselmeergebied gaf toe
stemming tot gebruikmaking van de gegevens uit de
Oostvaardersplassen, vooral verzameld door Mennobart
van Eerden, Menno Zijlstra, Wouter Dubbeldam, Nico
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Beemster en Stef van Rijn. Uit het buitenland werd extra
informatie verstrekt door A. Griill van het Biologisch
Station Neusiedeler See, door M. Passarella over de Po
delta en door H. Hafner van het Biologisch Station Tour
du Valat in de Camargue. Menno Zijlstra en Anne-Ma
rie Blomert voorzagen een eerdere versie van dit artikel
van opbouwende kritiek.

Summary

There is no proof of historical breeding of the Great
White Egret in The Netherlands. In this century, num
bers sighted have increased since 1944 and the species
has been recorded annually since 1970. This is mainly a
result of embankment of the polder Zuidelijk Flevoland
in Lake IIsselmeer. Established as a nature reserve wit
hin this polder in the 1970s, the Oostvaardersplassen
played a key role in the return of the Great White Egret
as a breeding bird in The Netherlands. First breeding
probably occurred in 1977, and was proved in 1978
(four young fledged). In the 1980s, single breeding pairs
were recorded almost every year, some consisting of
mixed pairs with Grey Heron. Breeding success was
poor. By the end of the 1980s, special management
measures were taken in Oostvaardersplassen in order to
regulate watertables. This lead to less turbid water and
an abundance of small fish (mainly Three-spined Stick
leback). As a result, one or two pairs of Great White
Egret successfully bred each year. Five pairs bred in
1995, raising a total of nine young to fledging. However,
when initial impact of watertable management disap
peared, only one pair remained (1996).

Elsewhere, one pair bred in Friesland province in
1981. Irregular breeding has occurred since 1991 in
Naardermeer (North Holland province) and Nieuwkoop
se Plassen (South Holland province). Breeding success
is not known for most of these cases.

A maximum of twenty birds has been counted in the
Netherlands during the nonbreeding season. In some fre
quently used areas, birds are present each autumn. Pat
terns of the mean number of birds over the year in Oost
vaardersplassen and elsewhere in The Netherlands are
complementary, suggesting postbreeding dispersal of
birds from Oostvaardersplassen.

Numbers have increased as they did in colonies in
Neusiedler See, Austria and at wintering sites along the
river Po, Italy and Camargue, southern France. In both
places, as well as at Lac de Grand-Lieu, France, small
numbers have started to breed recently. This visually
hunting species needs shallow and clear water with an
abundance of fish. Such conditions will probably spread
in The Netherlands, where several nature development
projects are implemented. Other rare heron species may
also benefit from these projects.
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