Rapport
De purperreiger als logé;
slaapplaatsen en
foerageergebieden in ZuidHolland

Waddinxveen, Culemborg 13 september 2013
Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland
Auteurs:
Bureau Waardenburg: Jan van der Winden en Jonne Hartman
Landschapsbeheer Zuid-Holland: Maurice Kruk en Debby Gerritsen-Davidse
Vereniging Natuurmonumenten: Martijn van Schie
Contactpersoon: Maurice Kruk
Foto: Sijmen Hendriks

De purperreiger als logé; slaapplaatsen en foerageergebieden in Zuid-Holland

Dit project is uitgevoerd door:

Dit project is gefinancierd door:

© Landschapsbeheer Zuid-Holland

2

De purperreiger als logé; slaapplaatsen en foerageergebieden in Zuid-Holland

© Landschapsbeheer Zuid-Holland

3

De purperreiger als logé; slaapplaatsen en foerageergebieden in Zuid-Holland

Inhoud:
1

Inleiding

5

2

De purperreiger
2.1 Gedrag en leefwijze
2.2 Verspreiding en aantalsontwikkelingen
2.3 Voedsel- en broedgebieden

6
6
7
9

3

Methode
3.1 Onderzoek naar de ligging foerageergebieden Nieuwkoopse Plassen
3.2 Slaapplaatsen nabij foerageergebieden
3.3 Analyse

12
12
12
13

4

Leefgebieden van de purperreiger in Zuid-Holland
4.1 Ligging foerageergebieden van de kolonies van Nieuwkoop
4.2 Slaapplaatsen
4.3 Verspreiding en aantallen in foerageergebieden

15
15
16
22

5

De purperreiger als logé in Zuid-Holland
5.1 Het belang van Zuid-Holland voor de purperreiger
5.2 Bescherming, beleid en beheer
5.3 Volledigheid van het onderzoek
5.4 Samenvatting en conclusies
5.5 Aanbevelingen

25
25
25
30
30
31

6

Dankwoord

32

7

Literatuur

33

Alle foto- en beeldmateriaal in dit document is eigendom van Landschapsbeheer ZuidHolland of Bureau Waardenburg. Gebruik van foto- en beeldmateriaal voor eigen publicatie
is zonder overleg niet toegestaan.

© Landschapsbeheer Zuid-Holland

4

De purperreiger als logé; slaapplaatsen en foerageergebieden in Zuid-Holland

1

Inleiding

De provincie Zuid-Holland herbergt de grootste broedpopulatie van de purperreiger in
Nederland. De grootste kolonies bevinden zich in de Nieuwkoopse Plassen, de Zouweboezem en de Boezems van Kinderdijk. Deze broedplaatsen liggen in beschermd natuurgebied, maar de reigers foerageren veelvuldig in het omliggende typisch Hollandse weidegebied. Deze gebieden zijn veelal in regulier agrarisch gebruik.
Tussen 2007 en 2011 hebben enkele purperreigers uit Zuid-Hollandse kolonies een
satellietzender gekregen zodat ze jaarrond gevolgd konden worden. Hieruit bleek dat de
reigers na de broedtijd nog minstens een maand in Nederland blijven en gezamenlijk slapen
in kleine landschapselementen die verspreid liggen in het graslandgebied (van der Winden
et al. 2010a). Vrijwel niemand kent deze plekken omdat ze vaak op moeilijk toegankelijke
plekken liggen en de reigers er pas in de schemer naar toe gaan. Uit studies in Utrecht en
Noord-Holland (o.a. van der Winden & Van Horssen 2010) bleek echter dat er vele
slaapplaatsen zijn. Van Zuid-Holland waren slaapplaatsen van purperreigers slechts
incidenteel bekend.
De purperreigers overnachten in vele soorten landschapselementen, die bij voorkeur vlak bij
het foerageergebied liggen, op een rustige locatie. De reigers bereiden zich in die periode
voor op de lange trek naar Afrika en moeten dan goed aansterken. De plekken waar ze
slapen zijn dus van belang: het moet er rustig zijn met veel voedsel in de nabijheid. Voor een
beter begrip en de bescherming van de soort en zijn leefgebied is het wenselijk om goed te
weten waar ze overnachten en foerageren. Dat is bruikbaar voor het beleid in het landelijk
gebied en bovendien krijgen terreinbeheerders, zowel particulieren als organisaties, inzicht
in de belangrijkste leefgebieden van de reigers waarvoor ze medeverantwoordelijk zijn.
In 2012 is onderzoek uitgevoerd naar de ligging van slaapplaatsen met de bijbehorende
aantallen purperreigers. Dit was een samenwerkingsproject tussen Landschapsbeheer ZuidHolland, Natuurmonumenten en Bureau Waardenburg. In aanvulling op dit onderzoek is in
de omgeving van de kolonies van de Nieuwkoopse Plassen tijdens het broedseizoen
onderzocht welke gebieden precies tot het foerageergebied van deze kolonies behoren. Vele
vrijwilligers hebben geholpen met de uitvoering van het veldwerk. Dit bijzondere project
heeft geleid tot een compleet overzicht van het leefgebied van de purperreiger in ZuidHolland, waarvan verslag in dit rapport.
Naast het overzicht van de slaapplaatsen en het foerageergebied van de purperreiger in
Zuid-Holland biedt dit rapport ook handvatten voor herstel en verbetering van het leefgebied.
Met maatregelen zoals het realiseren van nieuwe slaapplaatsen, aanleggen van
natuurvriendelijke oevers of verbeteren van de visstand wordt het agrarische gebied beter
geschikt voor de purperreiger.
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2

De purperreiger

2.1 Gedrag en leefwijze
De purperreiger is iets kleiner en slanker dan de blauwe reiger. Ze broeden in kolonies, die
zich vooral in moeras bevinden. Het nest wordt gebouwd in rietland, nat struweel en in
struiken en bomen. Purperreigers eten in Nederland vooral vis en kleine zoogdieren, maar
ook zoetwaterkreeften, jonge vogels en grote insecten.
Nederlandse purperreigers overwinteren in West-Afrika ten zuiden van de Sahara vanaf de
Sahel in het noorden, zuidelijk tot in de tropen. De eerste overwinteraars keren vanaf eind
maart weer terug in Nederland, maar de meeste komen terug in april. De voorjaarstrek loopt
echter door tot in juni (figuur 2.1). Ze leggen gemiddeld drie tot vijf eieren die een dag of 2530 bebroed worden. Na uitkomst duurt het 45 tot 50 dagen tot de jongen vliegvlug zijn,
maar het duurt vaak nog minstens 10 dagen voor ze volledig zelfstandig zijn (Cramp &
Simmons 1977).
Na de broedtijd verblijven purperreigers nog enige weken in Nederland, om zich voor te
bereiden op de trek naar Afrika (van der Winden et al. 2012). Ze gebruiken dezelfde foerageergebieden als tijdens de broedtijd met als verschil dat ze niet dagelijks tussen kolonie- en
foerageerplek op en neer pendelen. Na de broedtijd blijven ze ’s nachts vlak bij het foerageergebied overnachten. Ze slapen in bosjes, singels en rietlanden (van der Winden et al.
2010a).
De meeste purperreigers vertrekken vooral in de avonduren vanaf juli-augustus tot en met
begin oktober vanuit Nederland naar Afrika (Van den Bosch & Vlek 2006). Jonge vogels
vertrekken gemiddeld wat later dan de volwassen vogels. De meeste vogels zijn echter half
oktober vertrokken (figuur 2.1). De purperreigers verrichten een ware vliegprestatie (van der
Winden et al. 2010b). Ze vliegen in de regel binnen tien dagen naar de Sahel. Vele
individuen zijn er zelfs binnen 6 dagen. Dat is heel snel voor een grote vogel. Ooievaars en
visarenden doen meer dan een maand over dezelfde afstand. Die gebruiken thermiek om te
zweven en kunnen daarom maar een kort deel van de dag trekken.
Purperreigers vliegen de hele reis actief en vooral in de nacht. In Europa rusten ze overdag
uit. Maar boven de Sahara vliegen ze zelfs non-stop door, zowel overdag als ’s nachts, op
weg naar de vloedvlaktes in de Sahel. Onderweg eten ze waarschijnlijk nauwelijks zodat het
voedsel dat ze in Nederland verzamelen voor ze vertrekken cruciaal is. Ze starten dus met
een flinke vetreserve en zijn relatief zwaar. Om die reden vertrekken ze altijd met meewind.
Heel uitzonderlijk blijft er wel eens een purperreiger in de winter in Nederland (Bijlsma et al.
2001). Waarschijnlijk zijn dit vooral zieke dieren. In Afrika leven ze, in onze winters, in de
vloedvlaktes van de Sahel en in moerassen die zuidelijker liggen, onder ander in GuineeBissau, Guinee en Sierra Leone.
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Figuur 2.1

Jaarcyclus van de purperreiger.
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2.2 Verspreiding en aantalsontwikkelingen
Nederland ligt aan de rand van het verspreidingsgebied van de Europese populatie van de
purperreiger. Het is zelfs een geïsoleerd bolwerk. De dichtstbijzijnde kolonies bevinden zich
pas in Midden Frankrijk of in Oostenrijk. Daarmee neemt de Nederlandse populatie een
bijzondere positie in. De totale Europese populatie is omvangrijk met meer dan 30.000
broedparen (Birdlife International 2004), maar die wordt vooral bepaald door de grote
aantallen in het enorme verspreidingsgebied van Rusland en Oekraïne. In centraal en WestEuropa is de soort schaarser met een grote populatie in Frankrijk (2000-2500 paar).
In Nederland broeden tegenwoordig ongeveer 700-800 paar. De purperreigerpopulatie heeft
een enorme afname gekend in de jaren zeventig-negentig van de vorige eeuw. Bijna was de
soort uit Nederland verdwenen. In 1991 broedden er nog maar 215 paar in Nederland
(figuur 2.2). De belangrijkste reden was de lange droge periode in de Sahel in Afrika. Hier
stoppen de purperreigers op hun trek naar Afrika en deels overwinteren ze er ook in
vloedvlaktes van de Niger en Senegal rivier. Als het weinig regent, staan de vloedvlaktes
nabij de rivieren droog en treedt er veel sterfte onder de reigers op. Daarnaast nam het
aanbod aan moeras in Nederland af dat voor geschikt broedgebied kon zorgen. In de jaren
negentig van de vorige eeuw viel er meer regen in de Sahel en klom de populatie van de
reigers uit het dal. Tevens werd er in Nederland nieuw moeras aangelegd in die periode om
de Ecologische Hoofdstructuur te versterken.
Zuid-Holland is een belangrijke provincie voor de Purperreiger in Nederland. Er zijn zes
moerassen waar purperreigers broeden (figuur 2.3) met onder meer de drie grootste
kolonies van Nederland (Zouweboezem, Kinderdijk en Nieuwkoop). Maar liefst 60-65% van
de landelijke aantallen broedt in Zuid-Holland (o.a. van der Kooij 2012). In totaal broeden er
de afgelopen jaren ongeveer 430 tot 480 paar in de provincie.
De Zuid-Hollandse populatie is ook enorm in omvang afgenomen in de jaren zeventig en
tachtig van de vorige eeuw (figuur 2.2). Op het dieptepunt broedden er nog maar 120 paar
in de provincie. Na herstel van natte periodes in de Sahel, namen ze ook in Zuid-Holland
weer toe en de purperreigers vestigden zich onder meer in de nieuw aangelegde moerassen
van de Sliedrechtse Biesbosch. De aantallen zijn nu hoger dan in de jaren zeventig. Er is
recent wel een afvlakking in de groei zichtbaar. Dat kan komen doordat het aantal geschikte
broedlocaties een beperkende factor is. Er is sinds de toename nauwelijks een toename
geweest in het aantal kolonies. Van der Winden & Van Horssen (2001) bevolen om deze
reden al aan om moeras (lees broedplekken) te realiseren in de Krimpenerwaard.
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Figuur 2.2

Aantalsontwikkeling van de broedpopulatie van de purperreiger in Nederland en Zuid-Holland
in de periode van 1977 tot 2011. Bron: Van der Kooij in serie.

Figuur 2.3

Situering van kolonies en aantal broedparen van de purperreiger in de provincie Zuid-Holland.
De groene gebieden worden door de purperreiger benut als foerageergebied. De gearceerde
gebieden representeren de belangrijkste foerageergebieden.
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2.3 Voedsel- en broedgebieden
Broedgebied
Purperreigers broeden in het overgrote deel van het Europese verspreidingsgebied –
waaronder Nederland – graag in zeer nat en daarmee ontoegankelijk rietland. De waterstanden in het rietland moeten meer dan 30 cm (bij voorkeur meer dan 50 cm) zijn.
Purperreigers nestelen graag in overjarig riet, omdat het bij aankomst in april al voldoende
dekking biedt. De nesten worden ruim (20 cm tot meer dan een meter) boven de waterspiegel gebouwd zodat waterpeilfluctuaties opgevangen kunnen worden.
In diverse gebieden broeden de purperreigers ook in struikgewas zoals wilgen of elzen die in
het water staan of waarvan de takken boven het water hangen. Ook hier geldt een
voorkeurswaterdiepte van 30 cm tot meer dan een meter. De nesten in struikgewas worden
op hoogtes van enkele decimeters tot meer dan 2 m boven de waterspiegel gebouwd (zie
hieronder).
Purperreigers zijn her en der in Nederland in bomen gaan broeden. De nesten kunnen in
bomen op hoogtes van meer dan 3 meter liggen. In Nieuwkoop zelfs op hoogtes van meer
dan 7 meter (Van der Kooij 2009). Ondanks het overdadige aanbod aan moerasbos in de
laagveenmoerassen is deze habitat echter niet echt in trek geraakt als broedplaats. Het
wordt slechts zeer lokaal gebruikt. In Zuid-Holland uitsluitend in de Nieuwkoopse Plassen en
de Zouweboezem.
Foerageergebied
De foerageerbiotoop van purperreigers in Nederland is uitgebreid beschreven door Van der
Winden & Van Horssen (2001) en Krijgsveld et al. (2004). In algemene zin zijn de
belangrijkste foerageergebieden toe te delen aan twee bodemtypen: laagveen of bodems
waar een dunne laag (rivier)klei op veen aanwezig is. De reigers foerageren hier zowel in
moerasbiotopen als agrarisch landschap. In moerassen foerageren ze langs oevers van
petgaten, vanaf drijvende vegetaties, langs sloten en poelen in rietlanden en in
overstromingsvlaktes. In agrarisch grasland foerageren purperreigers langs sloten en in de
graslanden zelf. Hierbij is er een voorkeur voor zeer slotenrijke landschappen in laagveengebieden waar de sloten een hoge biodiversiteit hebben van vis en of amfibieën. De
steilheid van de oever is van groot belang, hoe vlakker de oever hoe beter. In de
veenweidegebieden zijn de sloten vaak te diep en is de bodem te slap (diepe bagger) voor
de reiger om in de sloot zelf te kunnen foerageren. In de graslanden foerageren ze met
name in structuurrijke oevers en op percelen. Ze vangen hier kleine zoogdieren zoals muizen.
Graslandgebieden met een hoog waterpeil en een slootlengte die hoger is dan 10 km/km2
en bij voorkeur meer is dan 15 km/km2, kunnen functioneren als goed voedselbiotoop.
Doordat niet de slootlengte een relevante factor is, maar de hoeveelheid voedsel erin, zijn er
echter gebieden met een lage slootdichtheid en veel purperreigers en omgekeerd. Buiten de
broedtijd in de maanden augustus en september benut de purperreiger een ruimer areaal
als foerageergebied. Zo kan de presentie toenemen in geschikte gebieden die binnen het
broedseizoen op relatief grote afstand van de kolonies liggen.
In Zuid-Holland liggen de foerageergebieden eveneens in het laagveengebied (Van der
Winden et al. 2004). Zowel de echte veengebieden als de klei op veen graslanden vormen
foerageerhabitat. Hier zijn de wateren in de regel helder en op veel plaatsen rijk aan vis.

© Landschapsbeheer Zuid-Holland
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Kleinere aantallen vogels foerageren in de uiterwaarden en in moerasgebieden binnen de
provincie. Uiteraard kunnen overal bij water, met name in voor- en najaar purperreigers
voorkomen, maar het kerngebied dat gedurende broedseizoen en nazomer gebruikt wordt
ligt grofweg aan de oostrand van de provincie (zie figuur 4.7).

Ideaal foerageergebied voor de purperreiger, drassige oevers en vele kilometers aan sloten.
Foto Landschapsbeheer Zuid-Holland

Slaapplaatsen
Na de broedtijd verlaten de meeste purperreigers de kolonies en verblijven permanent in
dezelfde foerageergebieden die ook in de broedtijd favoriet zijn. De vogels keren dan in de
regel niet meer terug naar de kolonie, maar overnachten op slaapplaatsen in of nabij hun
favoriete foerageergebied. Binnen een foerageergebied gebruiken de reigers soms
verschillende slaapplaatsen. Er zijn hierdoor over het algemeen veel slaapplaatsen op korte
afstand van elkaar met relatief kleine aantallen purperreigers.
Voor de purperreigers van de Oostelijke Vechtplassen en het Naardermeer hebben Van der
Winden & Van Horssen (2010) de kenmerken van de slaapplaatsen uitgebreid beschreven.
Deze omschrijving geldt in grote lijnen voor het hele land en zo ook voor de provincie ZuidHolland. Samenvattend komt het erop neer dat vrijwel alle slaapplaatsen zich bevinden in
struiken of bomen om en nabij water. In de laagveenmoerassen slapen purperreigers in
elzenbomen die met takken boven het water hangen of op eilanden (legakkers) staan. In het
agrarisch gebied slapen ze in geriefbosjes en singels grenzend aan het water. In
uitzonderlijke gevallen slapen purperreigers in nat rietland. De locaties hoeven niet groot te
zijn. Ook liggen de slaapplaatsen soms nabij relatief drukke locaties. Tot nu toe zijn
slaapplaatsen echter nooit vlak naast wegen of wandelpaden aangetroffen.

© Landschapsbeheer Zuid-Holland
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Van een aantal locaties is inmiddels bekend dat ze jaarlijks als slaapplaats gebruikt worden.
Dat duidt op grote trouw aan eenmaal gekozen locaties. Ook blijkt uit gegevens van
gezenderde purperreigers dat individuen in de regel dezelfde slaapplaatsen gebruiken,
zowel binnen het seizoen als tussen seizoenen (Van der Winden et al. 2010c).
Doordat purperreigers een veel groter aantal slaapplaatsen benutten dan grote zilverreigers
of blauwe reigers slapen purperreigers veelal op plekken waar geen andere reigerachtigen
overnachten. Soms komen echter wel gezamenlijke slaapplaatsen voor. Blauwe reigers
foerageren ook veelvuldig in de nacht dus gezamenlijk slapen is sowieso minder gebruikelijk
bij deze soort. Indien grote zilverreigers en purperreigers van dezelfde plek gebruik maken
overnachten ze niet gemengd. Elke soort kiest zijn eigen deelgebied om te slapen.

Bosje in veenweidegebied van de Krimpenerwaard waar purperreigers slapen. De overhangende takken
boven de sloot vormen een veilige plek voor de nacht. Foto Jan van der Winden
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3

Methode

3.1 Onderzoek naar de ligging foerageergebieden Nieuwkoopse Plassen
In de periode 20 juni - 10 juli 2012 zijn af- en aanvliegende purperreigers bij de deelkolonies
van de Nieuwkoopse Plassen gevolgd om de ligging van foerageergebieden van deze
kolonies te achterhalen. In 2012 hadden de meeste paren juist in deze periode jongen en
was het aantal pendelbewegingen van en naar de kolonie dus maximaal. Hiertoe is gepost in
de directe omgeving van de (deel)kolonies om de richtingen in kaart te brengen waarheen
de vogels vlogen. Vervolgens is in de dagen erna op ruimere afstand van de kolonie gepost
onder de vliegbaan van de reigers om uit te vinden waar ze landden om te gaan foerageren.
Op deze wijze werden de reigers gevolgd tot op grote afstand van de kolonie. In 2012 lag de
nadruk op het opsporen van foerageergebieden van de Nieuwkoopse broedvogels in ZuidHolland omdat in de jaren 2007-2011 al op een vergelijkbare wijze het foerageergebied in
de provincie Utrecht in beeld gebracht was.

3.2 Slaapplaatsen nabij foerageergebieden
In de periode eind juli tot en met begin september 2012, zijn slaapplaatsen opgezocht van
purperreigers in Zuid-Holland. Het zoekgebied voor slaapplaatsen besloeg het gehele
potentiële reguliere leefgebied voor purperreigers in Zuid-Holland (Van der Winden et al.
2010a, www.waarneming.nl). Voorafgaand aan en tijdens de tellingen werden waarnemers
overal in Zuid-Holland gevraagd om alert te zijn op purperreigers om mogelijke nieuwe
plekken op te sporen. De focus van de tellingen in 2012 lag op het vinden van nieuwe
slaapplaatsen en niet op het hertellen van al bekende slaapplaatsen. Na afloop van de
tellingen zijn de gegevens van ‘nieuwe’ slaapplaatsen aangevuld met de gegevens van al
bekende slaapplaatsen die in voorgaande jaren opgespoord en geteld waren.
Een belangrijk deel van de tellingen is uitgevoerd door vrijwilligers. Om vrijwilligers voor het
project te werven en tegelijkertijd alle tellers te voorzien van de benodigde informatie zijn
drie informatieavonden georganiseerd op 12 juni in de Nieuwkoopse Plassen, op 14 juni in
de Alblasserwaard en op 19 juni in Waddinxveen. De vrijwilligers in verschillende regio’s
werden aangestuurd door regiocoördinatoren. Tijdens de informatieavonden hebben
vrijwilligers aangegeven in bepaalde gebieden te zullen gaan tellen en zijn gebieden
verdeeld.
De gebieden die niet door vrijwilligers geteld zouden worden, oftewel de ‘witte gebieden’, zijn
bezocht door medewerkers van Bureau Waardenburg om het beeld compleet te krijgen. De
locaties van slaapplaatsen zijn gevonden door purperreigers in de avond te volgen op weg
naar hun slaapplaatsen. Als een slaapplaats gevonden werd, is die nog dezelfde avond
geteld op basis van aanvliegende individuen of een avond erna als de locatie pas in de
schemer gevonden werd zodat een betrouwbare telling niet uitgevoerd kon worden. Vanaf de
laatste week van augustus vertrokken grote aantallen purperreigers naar Afrika
(www.trektellen.nl). Vanaf dat moment werd het zoeken naar slaapplaatsen steeds minder
effectief en zijn we gestopt.

© Landschapsbeheer Zuid-Holland
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Voor elke telling werd een plek uitgezocht met ruim uitzicht naar meer kanten. Over het
algemeen zijn de tellingen door één persoon uitgevoerd, maar wanneer het nodig was is
door meer mensen tegelijk geteld. Dit kwam met name voor in slecht overzichtelijke
gebieden. Om een beter overzicht van deze gebieden te krijgen is hier op één avond door
meer mensen vanaf verschillende waarneemposities geteld. De tellingen startten ongeveer
45 minuten voor zonsondergang en duurden tot ongeveer 30 minuten na zonsondergang.
Alle arriverende reigers zijn geteld en samen met de aankomstrichting en de locatie van de
slaapplaats genoteerd op vooraf aangeleverde veldformulieren en -kaarten. Tijdens de
tellingen werd actief met de verrekijker naar purperreigers gezocht om de kans op het
ontdekken van vliegende purperreigers te vergroten (zeker in de schemering). Wanneer een
slaapplaats te laat gevonden werd om nog een volledige telling uit te voeren is op een latere
avond een telling van de betreffende slaapplaats uitgevoerd.
Purperreigers vliegen geen grote afstanden naar hun slaapplaatsen zodat via de aantallen
op de slaapplaatsen een goede indruk verkregen kan worden van de aantallen foeragerende
purperreigers in de directe omgeving ervan. In het veld is zoveel mogelijk genoteerd waar
purperreigers die naar de slaapplaatsen vlogen vandaan kwamen. Deze informatie is
vervolgens gebruikt als een maat voor de kwaliteit van polders/moerassen rondom de
slaapplaats en daarmee als een kwaliteitsmaat voor het leefgebied.

3.3 Analyse
Voor iedere slaapplaats die in 2012 gevonden en één of meerdere malen geteld is, is het
maximum aantal arriverende purperreigers bepaald. Sommige slaapplaatsen bestaan uit
twee of meer dicht bij elkaar gelegen bosjes. Dit noemen we een ‘satellietslaapplaats’. Voor
het kaartbeeld is in het geval van een satellietslaapplaats het totaal aantal arriverende
purperreigers van alle betrokken bosjes/bomen toegekend aan het bosje met de meeste
slapende purperreigers. Om het totaalbeeld van slaapplaatsen van de purperreiger in ZuidHolland te completeren zijn enkele uit eerdere jaren bekende slaapplaatsen, die in 2012
niet bezocht zijn, aan de gegevens van 2012 toegevoegd. Slaapplaatsen die net buiten de
provinciegrens liggen zijn ook meegenomen in de analyse, omdat hier purperreigers komen
slapen die in Zuid-Holland foerageren.
Om onderscheid te kunnen maken tussen (landschappelijk) verschillende delen van de
provincie Zuid-Holland zijn de slaapplaatsgegevens in de analyses vaak opgedeeld in de
volgende acht regio’s: Alblasserwaard, Alphen-Hazerswoude, Krimpenerwaard, MiddenDelfland, Nieuwkoop, Reeuwijk, de Vijfheerenlanden en Zoetermeer. Het totaal aantal slaapplaatsen en arriverende purperreigers is bepaald voor de gehele provincie en afzonderlijk
per regio. Hierbij is tevens onderscheid gemaakt tussen enkele slaapplaatsen en satellietslaapplaatsen.
Per regio is de verdeling van het aantal purperreigers per slaapplaats bepaald. Om te
voorkomen dat (minimale) onnauwkeurigheid van tellers en verschillen tussen tellers van
invloed zijn op het eindresultaat is hiervoor een indeling in klassen met een breedte van 5
individuen gemaakt.
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Met behulp van Google Earth en de informatie van de veldformulieren zijn de slaapplaatsen
ingedeeld in verschillende typen: losse boom naast een watergang, bosje in een grotere plas,
bosje naast een grote plas, bosje naast een plasje, bosje naast een watergang, eendenkooi,
legakker, rietmoeras, singel naast een watergang en onbekend. Op basis van deze indeling
is voor de gehele provincie en voor de verschillende regio’s afzonderlijk een overzicht
gepresenteerd van de aanwezige typen slaapplaatsen.
Om beter inzicht te krijgen in de dichtheid van slaapplaatsen per regio is voor iedere
slaapplaats de minimale afstand tot een volgende slaapplaats bepaald. Per regio is voor alle
slaapplaatsen in de regio de gemiddelde minimale afstand tot een andere slaapplaats
bepaald, wat gezien kan worden als een maat voor de lokale dichtheid aan slaapplaatsen.
Hoe kleiner de afstand tussen slaapplaatsen hoe hoger de dichtheid. Tevens geeft het een
idee op welke afstanden slaapplaatsen ten opzichte van elkaar kunnen liggen. Door deze
dichtheid aan slaapplaatsen te vergelijken met het gemiddeld aantal purperreigers per
slaapplaats in dezelfde regio, is een eerste inschatting gemaakt van het ‘belang’ van de
verschillende regio’s voor de purperreiger, met andere woorden: de dichtheid aan
foeragerende purperreigers in de betreffende regio.
Tijdens de tellingen is geregistreerd uit welke polders de reigers aan kwamen vliegen. Op
basis van deze aanvliegrichtingen en de bijbehorende aantallen, zijn de reigeraantallen per
polder in de omgeving van de slaapplaats geschat. Bij overlap (twee slaapplaatsen in
elkaars nabijheid) zijn de aantallen in de omgeving evenredig verdeeld. Vervolgens is op
basis hiervan een dichtheid per polder uitgerekend.

Purperreiger in de avondschemer op weg naar een slaapplaats nabij Vlist, Zuid-Holland. Foto Sijmen
Hendriks
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4

Leefgebieden van de purperreiger in Zuid-Holland

4.1 Ligging foerageergebieden van de kolonies van Nieuwkoop
In de Nieuwkoopse Plassen broeden purperreigers zowel aan de westkant als aan de
oostkant van het moerasgebied. Vanuit deze deelkolonies verspreiden ze zich over een
enorm foerageergebied (figuur 4.1). De Nieuwkoopse Plassen vormen zelf overigens ook
onderdeel van dit foerageergebied. De reigers foerageren in dit moerasgebied met name in
petgaten en langs sloten met drijvende vegetatie of verlandingsvegetaties. De oevers van
het grote open water zijn minder in trek. Het merendeel van de purperreigers vliegt echter
naar het omliggend agrarisch gebied.
Het foerageergebied strekt zich uit van de polders nabij Uithoorn (NH) en Vinkeveen in het
noorden (7-11 km van kolonie) via polders nabij Kockengen (UT) in het oosten (9 km van
kolonie), naar polders ten oosten van Gouda (ZH) (12 km van kolonie) in het zuiden tot de
omgeving van Reeuwijk (ZH) en Alphen (ZH) in het westen (11-14 km van kolonie). In totaal
beslaat het foerageergebied dat de purperreigers uit de kolonies in de Nieuwkoopse Plassen
gebruiken ongeveer 25.000 hectare. Er zijn geen indicaties verkregen tijdens het onderzoek
dat de purperreigers van Nieuwkoop naar de Krimpenerwaard vliegen zoals in het verleden
het geval was (Van der Kooij 1976). Maar het is niet uit te sluiten dat enkele individuen dit
nog steeds doen. In 2012 was in de Nieuwkoopse Plassen een deelkolonie van de
purperreiger niet bezet, waardoor de aantallen broedende purperreigers in de Nieuwkoopse
Plassen lager waren dan in 2011. Omdat er geen pendelbewegingen vanuit deze
deelkolonie vastgelegd konden worden kunnen foerageergebieden gemist zijn.

Figuur 4.1

Overzicht van het foerageergebied dat benut wordt door de purperreigers van de kolonies in de
Nieuwkoopse Plassen. Het Natura 2000-gebied is donkerder groen gekleurd en maakt ook
onderdeel uit van het foerageergebied. Kolonie locaties niet exact gepresenteerd.
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Belangrijk foerageergebied voor de Nieuwkoopse reigers zijn polders met een groot
oppervlak aan water die een polderpeil hebben dat overeenkomt met het hoge peil van
boezems en ringvaarten: de hooggelegen polders. Deze polders hebben een relatief hoog
waterpeil en structuurrijke graslanden. Interessant zijn in dat opzicht de hoge dichtheden in
het zuidelijke deel van de polders bij Aarlanderveen en lage dichtheden in het noordelijke
deel ervan. De polders lijken erg op elkaar qua slootdichtheid, maar de kwaliteit van de
sloten voor purperreigers, in het deel met hoog polderpeil moet vele malen groter zijn dan
het noordelijk deel. Belangrijke foerageergebieden zijn verder onder meer de polder bij
Blokland, de Meijepolders, Polders bij Reeuwijk en Driebruggen, polders bij Zegveld,
Kamerik en Demmerik-Donkereind. In §4.3 is het relatieve belang van de foerageergebieden
inzichtelijk gemaakt.

4.2 Slaapplaatsen
Aantallen slaapplaatsen en slapende purperreigers
Tussen 23 juli en 1 oktober 2012 zijn in de provincie Zuid-Holland in totaal 83 slaapplaatsen
van purperreigers gevonden waar in totaal 751 vogels kwamen slapen (tabel 4.1). Van deze
slaapplaatsen bestonden er 12 uit verschillende dicht bij elkaar gelegen bosjes. Dergelijke
slaapplaatsen worden ook wel ‘satellietslaapplaatsen’ genoemd. Enkele eerder bekende
slaapplaatsen zijn in 2012 niet nogmaals bezocht omdat de focus van het onderzoek lag op
het vinden van nieuwe slaapplaatsen. Om het totaalbeeld van slaapplaatsen van de
purperreiger in Zuid-Holland te completeren zijn relevante reeds bekende slaapplaatsen die
in 2012 niet bezocht zijn, aan de gegevens van 2012 toegevoegd. Dit betreft 20
slaapplaatsen, waarvan 6 satellietslaapplaatsen, waar in totaal 218 purperreigers geteld
waren. Een deel (8) van de slaapplaatsen ligt net buiten de grens van de provincie ZuidHolland, maar omdat hier purperreigers komen slapen die in Zuid-Holland foerageren zijn ze
wel in het totaaloverzicht opgenomen (figuur 4.2). Door de gegevens van 2012 te
combineren met de gegevens van eerdere jaren komt de teller uit op een totaal van 103
slaapplaatsen in (of net buiten) Zuid-Holland, waar 969 arriverende purperreigers zijn geteld
(tabel 4.1).
Tabel 4.1

Aantal opgespoorde slaapplaatsen van de purperreiger in Zuid-Holland in 2012 en het aantal
purperreigers dat op deze slaapplaatsen geteld is. Ter aanvulling zijn ook de gegevens
weergegeven van slaapplaatsen die in eerdere jaren gevonden zijn en die in 2012 niet meer
bezocht zijn.
2012

vóór 2012

totaal

Satellietslaapplaatsen

12

6

18

Enkele slaapplaatsen

71

14

85

Totaal

83

20

103

Aantallen slaapplaatsen

Aantallen purperreigers
Op satellietslaapplaatsen

223

116

339

Op enkele slaapplaatsen

528

102

630

Totaal

751

218

969

© Landschapsbeheer Zuid-Holland

16

De purperreiger als logé; slaapplaatsen en foerageergebieden in Zuid-Holland

Figuur 4.2

Locaties van slaapplaatsen inclusief het aantal purperreigers dat er gebruik van maakt in ZuidHolland. De groen gekleurde locaties zijn in 2012 gevonden. De oranje gekleurde locaties
waren al vóór 2012 bekend en zijn in 2012 niet nogmaals bezocht. De grootte van de stip is
representatief voor het aantal purperreigers dat op de slaapplaats aanwezig was.

Het grootste aantal slaapplaatsen en slapende purperreigers is vastgesteld in de
Krimpenerwaard, gevolgd door de regio’s Nieuwkoop en de Alblasserwaard (tabel 4.2). Ook
in de regio’s Reeuwijk en De Vijfheerenlanden zijn belangrijke aantallen slaapplaatsen en
purperreigers aanwezig. In de regio’s Alphen-Hazerswoude, Midden-Delfland en Zoetermeer
liggen de aantallen veel lager.
Hoewel de zoektochten zich over het hele gebied uitstrekten en er zeer systematisch
gezocht werd, is het mogelijk dat er slaaplocaties gemist zijn. Alle polders zijn in de avond
bekeken, maar door de onoverzichtelijkheid van terreinen kunnen verspreid door het hele
gebied enkele (kleine) locaties gemist zijn. Doordat de aanpak zeer grondig was, is het
aannemelijk dat de onderschatting beperkt is.
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Tabel 4.2

Aantal aangetroffen slaapplaatsen van de purperreiger in Zuid-Holland in 2012 en het aantal
purperreigers dat op deze slaapplaatsen geteld is, verdeeld over verschillende regio’s. Ter
aanvulling zijn ook de gegevens weergegeven van slaapplaatsen die in eerdere jaren
gevonden zijn en die in 2012 niet meer bezocht zijn.
2012

vóór 2012

totaal

Alblasserwaard

17

1

18

Alphen-Hazerswoude

2

0

2

Aantallen slaapplaatsen

Krimpenerwaard

30

4

34

Midden-Delfland

2

0

2

Nieuwkoop

13

5

18

Reeuwijk

13

4

17

De Vijfheerenlanden

5

5

10

Zoetermeer

1

1

2

Totaal

83

20

103

Alblasserwaard

149

11

160

Alphen- Hazerswoude

5

0

5

Krimpenerwaard

206

54

260

Midden-Delfland

9

0

9

Nieuwkoop

176

63

239

Aantallen purperreigers

Reeuwijk

98

38

136

De Vijfheerenlanden

107

42

149

Zoetermeer

1

10

11

Totaal

751

218

969

Aantallen per slaapplaats
Slaapplaatsen met één tot enkele purperreigers zijn het talrijkst. Daarnaast zijn er ook
enkele zeer grote slaapplaatsen gevonden. Op de grootste slaapplaats zijn 69 purperreigers
geteld. Dit gaat om een bos(je) op een legakker in het Natura 2000-gebied de Zouweboezem.
In de regio’s waar de meeste slaapplaatsen gevonden zijn (Krimpenerwaard, Alblasserwaard,
Nieuwkoop en Reeuwijk) komt het regionale patroon in aantallen per locatie overeen met
het patroon van de gehele provincie. In De Vijfheerenlanden zijn daarentegen relatief weinig
slaapplaatsen aanwezig, maar gemiddeld zijn de aantallen reigers per plek hoger (figuur 4.3).
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Figuur 4.3

Verdeling van het aantal purperreigers per slaapplaats voor alle slaapplaatsen in de provincie
Zuid-Holland. De verschillende regio’s zijn weergegeven met verschillende kleuren.

Type slaapplaats
Alle slaapplaatsen grenzen aan water. Vrijwel alle slaapplaatsen bevinden zich in struiken of
bomen. Een enkele slaapplaats is vastgesteld in een losse boom en twee slaapplaatsen
liggen in een rietmoeras (figuur 4.4). De meeste slaapplaatsen bevinden zich in bosjes langs
watergangen, gevolgd door bosjes bij een plasje. In de regio’s Krimpenerwaard, Nieuwkoop
en Reeuwijk slapen ook vrij veel purperreigers in een singel langs het water (figuur 4.5). De
slaapplaatsen in de Alblasserwaard zijn sterk verdeeld over veel verschillende typen. Zo
slapen in de Alblasserwaard de meeste purperreigers in eendenkooien en is dit de enige
regio waar is vastgesteld dat purperreigers ook in rietmoeras slapen. In de regio De
Vijfheerenlanden worden relatief veel bosjes bij grotere plassen als slaapplaats gebruikt.
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Figuur 4.4

Verdeling van de slaapplaatsen van purperreigers in de provincie Zuid-Holland in verschillende
typen.

Figuur 4.5

Verdeling van de slaapplaatsen van purperreigers in de provincie Zuid-Holland over
verschillende typen. De verschillende regio’s zijn weergegeven met verschillende kleuren.
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Afstanden tussen slaapplaatsen
De slaapplaatsen waar purperreigers na het broedseizoen gebruik van maken liggen over
het algemeen op kleine afstand van hun foerageergebieden. Dit is echter afhankelijk van het
aanbod van zowel goed foerageergebied als geschikte slaapplaatsen. Aangezien de
verschillende regio’s landschappelijk van elkaar verschillen is het aannemelijk dat de
afstand die purperreigers afleggen tussen de foerageergebieden en de slaapplaatsen ook
per regio verschilt. Als in een regio minder geschikte slaapplaatsen beschikbaar zijn (lage
dichtheid slaapplaatsen) zal naar verwachting de gemiddelde minimale afstand tussen
slaapplaatsen toenemen. Dit is onderzocht voor de regio’s Alblasserwaard, Krimpenerwaard,
Nieuwkoop, Reeuwijk en De Vijfheerenlanden. In de regio’s Alphen-Hazerswoude, MiddenDelfland en Zoetermeer zijn per regio niet meer dan twee slaapplaatsen gevonden. Deze drie
regio’s zijn dan ook niet in de analyse opgenomen.
Van de vijf regio’s met voldoende slaapplaatsen voor een analyse is de gemiddelde
minimale afstand tussen slaapplaatsen ongeveer een kilometer groter in de regio’s
Alblasserwaard en De Vijfheerenlanden (gemiddeld 2,3 kilometer), dan in de regio’s
Krimpenerwaard en Nieuwkoop (gemiddeld 1,3 kilometer; significant verschil) (figuur 4.6).
De regio Reeuwijk ligt er tussenin (de minimale afstand tussen slaapplaatsen in Reeuwijk is
niet significant verschillend van die in de andere regio’s). De dichtheid aan slaapplaatsen in
het zuidoosten van de provincie Zuid-Holland is dus lager dan in de meer noordelijk gelegen
regio’s (zie figuur 4.7).

Figuur 4.6

Gemiddelde minimale afstand tussen slaapplaatsen (m) voor de regio’s Alblasserwaard,
Krimpenerwaard, Nieuwkoop, Reeuwijk en De Vijfheerenlanden. De foutbalken geven de
standaarddeviatie weer.

Als in alle regio’s voldoende goed foerageergebied beschikbaar is, zou je verwachten dat in
de regio’s met een lagere dichtheid aan slaapplaatsen, het aantal purperreigers per
slaapplaats gemiddeld hoger ligt. Voor de regio De Vijfheerenlanden blijkt dit beeld
inderdaad te kloppen (tabel 4.3), al zal dit deels ook beïnvloed zijn door de aanwezigheid
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van een zeer grote slaapplaats in de Zouweboezem. Het gemiddeld aantal (arriverende)
purperreigers per slaapplaats ligt in de regio De Vijfheerenlanden hoger dan bijvoorbeeld in
de Krimpenerwaard en in Reeuwijk (geen significant verschil) waar de dichtheid aan
slaapplaatsen hoger is.
Voor de Alblasserwaard geldt dit echter niet. Hier is het gemiddeld aantal purperreigers per
slaapplaats, ondanks de lagere dichtheid aan slaapplaatsen, vergelijkbaar met de aantallen
per slaapplaats in de Krimpenerwaard en Reeuwijk. Dit zou betekenen dat in de
Alblasserwaard purperreigers in een lagere dichtheid foerageren dan in de Krimpenerwaard
en in Reeuwijk. Dit sluit aan op de resultaten van Krijgsveld et al. (2004), waaruit bleek dat
de dichtheid aan foeragerende purperreigers in de Alblasserwaard aanzienlijk lager is dan in
de Krimpenerwaard. Voor de regio Nieuwkoop geldt dat de dichtheid aan slaapplaatsen
relatief hoog is (kleine gemiddelde minimale afstand tussen slaapplaatsen, zie figuur 4.6),
evenals het gemiddeld aantal purperreigers per slaapplaats (tabel 4.3). Dit betekent dat in
de polders in de regio Nieuwkoop relatief veel purperreigers foerageren (in een hoge
dichtheid). De reigerdichtheden in foerageergebieden zijn in de volgende paragraaf (§4.3)
via een andere invalshoek nader geanalyseerd.
Tabel 4.3

Aantal slaapplaatsen, gemiddeld aantal arriverende purperreigers per slaapplaats en de
gemiddelde minimale afstand tussen slaapplaatsen (m) voor de regio’s Alblasserwaard,
Krimpenerwaard, Nieuwkoop, Reeuwijk en De Vijfheerenlanden. De verschillen tussen regio’s
in het aantal purperreigers per slaapplaats zijn niet significant. De minimale afstand tussen
slaapplaatsen in de regio’s Alblasserwaard en De Vijfheerenlanden is significant groter dan die
in de regio’s Krimpenerwaard en Nieuwkoop.
Gemiddeld aantal

Gemiddelde minimale

Aantal

purperreigers per

afstand tussen

Regio

slaapplaatsen

slaapplaats

slaapplaatsen (m)

Alblasserwaard

18

8,9

2.230

Krimpenerwaard

34

7,6

1.256

Nieuwkoop

18

13,3

1.254

Reeuwijk

17

8,0

1.449

De Vijfheerenlanden

10

14,9

2.356

4.3 Verspreiding en aantallen in foerageergebieden
Purperreigers overnachten in de regel relatief dicht bij het foerageergebied (§4.2). Tijdens de
tellingen is het daarom goed mogelijk om op basis van arriverende vogels een indruk te
krijgen van de herkomstgebieden. Ten eerste is het hierdoor mogelijk om de ligging van het
foerageergebied beter in beeld te brengen. Van der Winden et al. (2004) presenteerden al
een overzicht van de ligging van het foerageergebied van de purperreiger, gebaseerd op
interviews en incidentele gegevens. Het huidige onderzoek heeft extra informatie opgeleverd
waarmee het overzicht van de ligging van het foerageergebied verbeterd is (figuur 4.7). In
totaal betreft het oppervlak foerageergebied in de nazomer ongeveer 70.000 ha.
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Figuur 4.7

Overzicht van de ligging van alle bekende slaapplaatsen van purperreigers in Zuid-Holland
inclusief de aantallen reigers die op de slaapplaatsen aanwezig zijn. Ook is het
foerageergebied dat de purperreigers in de nazomer in Zuid-Holland gebruiken weergegeven.

Tevens zijn de gegevens te gebruiken om aantallen foeragerende purperreigers per polder te
schatten. Omdat er na de broedtijd zowel volwassen vogels als jonge vogels in de foerageergebieden aanwezig zijn, zijn de dichtheden hoger dan tijdens de broedtijd. Binnen het totale
areaal dat door purperreigers in Zuid-Holland min of meer geregeld als foerageergebied
gebruikt wordt, zijn grote verschillen in het belang van het foerageergebied (figuur 4.8). Er
zijn polders met een dichtheid die lager is dan 1 reiger per 10 km2, terwijl in de beste
gebieden 3 tot 7 reigers per km2 foerageren. Goede gebieden liggen niet noodzakelijkerwijs
vlak bij kolonies hoewel de dichtheden daar in de regel hoog zijn. Maar er zijn ook goede
gebieden in de Krimpenerwaard, Lopikerwaard en Reeuwijk die op behoorlijke afstand van
kolonies liggen. Ook zijn er vlak bij kolonies matige tot slechte voedselgebieden zoals de
noordelijke polder van Aarlanderveen, Polder Hoek-Lekkerkerk (Krimpenerwaard) en de
uiterwaarden van de Lek.
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Er is in 2012 geen onderzoek gedaan naar de reden waarom polders van goede of slechte
kwaliteit zijn. In de regel kunnen laagveenpolders met een hoge slootdichtheid (oeverlengte)
goed foerageergebied zijn. Maar uit deze en andere studies (o. a. Van der Winden et al.
2010a) blijkt dat de oeverlengte geen doorslaggevende maat is voor de kwaliteit van
gebieden. Immers de polders bij Lekkerkerk hebben een hoge slootdichtheid en lage
aantallen reigers en de slootdichtheid in de noordelijke polders van Aarlanderveen is gelijk
aan de zuidelijke en toch is er een duidelijk verschil in reigeraantallen. De sloten en
omringend grasland dienen namelijk voldoende voedsel te herbergen. Goede sloten hebben
soortenrijke visgemeenschappen in helder water en de aangrenzende graslanden (oevers
van sloten) moeten muizenrijk zijn (Krijgsveld et al. 2004). De combinatie is vermoedelijk
wezenlijk voor locaties met hoge aantallen purperreigers. De sloten moeten bovendien een
zeer geleidelijk talud hebben. De polders die op de kaart (figuur 4.8) hoge reigerdichtheden
hebben, voldoen in de regel aan deze kenmerken.

Figuur 4.8

Overzicht van reigerdichtheden in de polders in Zuid-Holland die door de purperreiger als
foerageergebied worden gebruikt. Additioneel zijn ook de bekende slaapplaatsen in ZuidHolland weergegeven (inclusief indicatie van aantal slapende purperreigers).
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De purperreiger als logé in Zuid-Holland

5.1 Het belang van Zuid-Holland voor de purperreiger
Het belang van Zuid-Holland voor de purperreiger is al eerder gebleken uit het feit dat maar
liefst 60-65% van de landelijke aantallen broedt in Zuid-Holland. In totaal broedden er de
afgelopen jaren ongeveer 430-480 paar in de provincie. Ten opzichte van zo’n 700-800 paar
in heel Nederland, dus substantieel (60%). Purperreigers foerageren tot maximaal 20
kilometer van de kolonie, maar het merendeel foerageert binnen 10-15 kilometer van de
kolonie (Van der Winden & Van Horssen 2001). De foerageergebieden van de reigers
bevinden zich dan ook vooral in Zuid-Holland. Recent is aangetoond dat de meeste vogels
na het broedseizoen de broedkolonies verlaten en zich permanent ophouden in dezelfde
foerageergebieden die ook in de broedtijd favoriet zijn. In deze periode keren de meeste
vogels niet meer terug naar de kolonie, maar worden slaapplaatsen in of nabij het favoriete
foerageergebied opgezocht (Van der Winden et al. 2010a). Omdat Zuid-Holland in de
broedtijd van groot belang is voor de purperreiger, geldt dat dus ook voor de
nazomerperiode, als de vogels zich voorbereiden op de trek naar Afrika.
In Zuid-Holland zijn in totaal 103 slaapplaatsen aangetroffen, waar in totaal 969
purperreigers sliepen. Uitgaande van een productie van één tot twee jongen per jaar zullen
er in de nazomer zo’n 1200 tot 2000 purperreigers in Zuid-Holland in de nazomer aanwezig
moeten zijn. Dit aantal is wezenlijk hoger dan het aantal getelde purperreigers op
slaapplaatsen. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door het feit dat een belangrijk deel
van de Zuid-Hollandse broedpopulatie in de provincie Utrecht foerageert en slaapt.
Daarnaast blijven lang niet alle jongen in het foerageergebied van de volwassen vogels.
Velen verplaatsen zich naar foerageergebieden elders, die ook in het buitenland kunnen
liggen. Wel duidelijk is dat de provincie Zuid-Holland voor de Nederlandse populatie van
belang is. In het Zuid-Hollandse foerageergebied verblijft ongeveer 30-50% van de landelijke
populatie.
De verspreiding van de slaapplaatsen en de daarvan afgeleide dichtheid aan foeragerende
purperreigers in afzonderlijke polders, geeft een goed beeld van de voorkeursgebieden van
de purperreiger in de provincie. Met name in de regio Nieuwkoop is zowel de dichtheid aan
slaapplaatsen als de dichtheid van foeragerende purperreigers in de polders hoog. Ook de
regio’s Krimpenerwaard en in iets mindere mate Reeuwijk en De Vijfheerenlanden
herbergen grotere aantallen purperreigers in de nazomer. De Alblasserwaard wordt, ondanks
de hoge slootdichtheid, minder intensief als foerageergebied gebruikt. Dit komt overeen met
de resultaten van Krijgsveld et al. (2004).

5.2 Bescherming, beleid en beheer
Beleid en beheer
De purperreigers, die broeden in een aantal natuurgebieden in de provincie Zuid-Holland,
foerageren op ruime schaal eromheen in graslandgebieden. Dit zijn merendeels graslanden
in gebruik bij agrariërs, en lokaal in eigendom van natuurbeherende organisaties. Dit
foerageergebied heeft dus overwegend geen primaire bestemming voor natuur. Het
merendeel (80%) valt buiten de EHS of Natura 2000 gebieden (figuur 5.1). Toch vinden de
purperreigers hier geschikt foerageergebied. De studie heeft inzichtelijk gemaakt welke
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polders goede en minder goede foerageergebieden zijn. Zeer goede foerageergebieden
blijken schaars in Zuid-Holland. Er zijn daarom mogelijkheden tot verbetering die in beleid en
beheer uitgewerkt kunnen worden. Dat hoeft het reguliere agrarisch gebruik niet zonder
meer in de weg te staan, zoals blijkt uit het voorkomen van hoge dichtheden in bijvoorbeeld
de Meijepolders. Cruciaal hierbij is het zorgen voor sloten met helder water met goede
visgemeenschappen en vlakke oevers met structuurrijke vegetaties (zie box 1). Omdat de
uitbreiding van bebouwd gebied in het Groene Hart voortschrijdt, biedt de verzamelde kennis
mogelijkheden om kwaliteitsimpulsen te geven aan het foerageergebied, die eventueel
oppervlakteverlies kunnen compenseren. Van der Winden et al. (2004) geven goede
richtlijnen voor verbetering van foerageergebied.
Het is mogelijk om per gemeente een invulling te geven aan het beschermingsbeleid. Er zijn
gemeentes waarvan vrijwel het gehele oppervlak van het buitengebied als foerageergebied
benut wordt (figuur 5.2) en gemeentes die plaatselijk van belang zijn voor de reigers. In een
drietal gemeenste slapen meer dan 100 purperreigers en een drietal andere gemeentes
herbergen ook meer dan 5% van de provinciale aantallen (figuur 5.2).

Figuur 5.1

Overzicht van de Natura 2000-gebieden en (overige) EHS-gebieden in de provincie ZuidHolland. Tevens is het gebied dat door de purperreiger als foerageergebied wordt benut weergegeven, zodat ook zichtbaar is welk deel van het foerageergebied in de huidige situatie
beschermd is. In de gearceerde delen van het foerageergebied is de dichtheid aan foeragerende purperreigers relatief hoog.
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Box 1: Aandachtsgebieden
Polders ten noorden van Lekkerkerk
Deze polders liggen vlak bij de kolonie van Kinderdijk en herbergen opvallend lage
dichtheden aan reigers. De indruk bestaat dat hier de sloten veel bagger bevatten, veelal
door kroos of algen bedekt zijn en vaak minder vlakke oevers hebben (zie de foto hieronder).
Hier zijn maatregelen te treffen in de verbetering ervan. Als sloten op diepte gebracht
worden, de oevers minder bemest worden en afgevlakt kan hier het leefgebied voor de
reigers verbeterd worden. In deze polder zijn bovendien vrijwel geen slaapbosjes aanwezig.
De reigers slapen ofwel in aangrenzende polders, zoals polders nabij Ouderkerk, ofwel in
losse bomen. Hier kan het aanbod aan geriefbosjes grenzend aan water, verhoogd worden.
Zeker in combinatie met een verbetering van foerageergebied zal dit een forse
kwaliteitsimpuls geven. Voor veel andere soorten zal dit eveneens zeer goed zijn, zoals
bijzondere vissoorten (zeelt, kroeskarper, rietvoorn), amfibieën (meerkikker) en andere
water- en oevervogels zoals zwarte stern, zomertaling en tureluur.

Veel sloten in Polder Hoek hebben steile oevers, weinig oevervegetatie en zijn bedekt met
kroos en zijn daarom ongeschikt als foerageergebied voor purperreigers. Foto Jan van der
Winden

Polders Alblasserwaard
In de Alblasserwaard zijn her en der goede foerageergebieden voor purperreigers aanwezig.
De basissituatie is klaarblijkelijk goed. Maar desalniettemin hebben zeer veel polders hier
nauwelijks of geen functie als foerageergebied. Krijgsveld et al. (2004) toonden al aan dat in
deze matige polders visgemeenschappen zeer soortenarm zijn en de resterende soorten ook
in lage dichtheden voorkomen. Hier zijn verbeteringen mogelijk zowel op het gebied van het
versterken van de visgemeenschappen en als op het gebied van het geschikt maken van
oevers.
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Figuur 5.2

Percentage van het oppervlak van gemeentes in Zuid-Holland dat binnen het gebied valt dat
door de purperreigers als foerageergebied benut wordt (blauw). Bij het berekenen van de
oppervlaktes is de buitengrens van het gebied gehanteerd dat de purperreigers in ZuidHolland als foerageergebied geschikt is en benut wordt (zie figuur 2.3), exclusief bebouwd
gebied. Daarom kan in bepaalde gemeentes 100% van het oppervlak uit foerageergebied
bestaan. In rood is het aantal purperreigers weergegeven dat op slaapplaatsen binnen de
betreffende gemeente is vastgesteld.

Rust en recreatie
Purperreigers zijn redelijk schuw. In de regel houden ze meer afstand tot bebouwing en
mensen dan bijvoorbeeld blauwe reigers. De slaaplocaties kiezen ze ook bij voorkeur op
redelijk rustige plekken. Soms liggen ze echter opvallend dicht bij boerderijen of nabij wegen,
maar dat soort plekken blijken dan in de avond en nacht toch relatief rustig te zijn. Er is
geen onderzoek naar verstoring gedaan, maar tijdens de tellingen zijn wel storende factoren
opgemerkt. Zo liggen enkele slaapplaatsen in singels die opengesteld zijn voor wandelaars.
Op één locatie is vastgesteld dat de reigers verstoord werden door wandelaars en zich
vervolgens 1 km verplaatsten naar een alternatieve plek. In dat geval was er een alternatief
op niet al te grote afstand aanwezig, maar het is niet uit te sluiten dat locaties met weinig
alternatieven verlaten worden. Het is dus van belang dat er binnen een poldereenheid altijd
rustige locaties aanwezig zijn. Niet alle singels dienen bijvoorbeeld als wandelpad ingericht
te worden. Afsluiten van paden in de avond (vanaf 2 uur voor zonsondergang) kan lokaal een
oplossing zijn, maar biedt geen garantie voor rust omdat handhaving een beperkende factor
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kan zijn. Het is van belang om de huidige informatie te benutten voor toekomstige
planvorming ten aanzien van recreatie in Zuid-Holland.
Omgekeerd kunnen purperreigers ook een aanvulling zijn voor de beleving van het
polderlandschap in Zuid-Holland. Het is met recht een van de karaktervogels van dit oerHollandse landschap. Door voorlichting en eventueel een kijkhut op redelijke afstand van
een slaapplaats kan het publiek betrokken worden bij deze soort en zijn leefgebied en
daarmee kan natuurbeleving voor recreanten verhoogd worden.

Box 2: Een ideaal slaapbosje
In enkele polders is het aanbod aan slaapplaatsen relatief laag. De reigers vliegen hier grote
afstanden of slapen er soms in losse bomen. De kwaliteit kan verbeterd worden door de
aanleg van een overnachtingsplek. Een ideale slaaplocatie kan gerealiseerd worden door de
volgende maatregelen:
- Aanleg (schier-) eilandje, (Figuur 5.3) bijvoorbeeld door isoleren kopse kant van een
perceel door middel van een sloot van minimaal 4 m breed. Als op het eilandje elzen
gaan groeien, kan het een ideale slaapplaats worden (Zoals op de impressie
hieronder); een bosje met een omvang van ongeveer 30 bij 20 m volstaat.
- Er voor zorgen dat de elzen aan de oevers staan en de takken boven het water
hangen.
- De locatie dient rustig te zijn en bijvoorbeeld niet vlak langs een openbare weg of
wandelpad te liggen.
- In verband met effecten op weidevogels (openheid landschap) dient er voor gewaakt
te worden dat het bosje niet centraal in een gebeid met veel weidevogels gesitueerd
wordt.

Figuur 5.3

Impressie van een bosje op een schiereilandje op de kopse kant van een perceel dat kan
dienen als slaapplaats voor purperreigers.
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5.3 Volledigheid van het onderzoek
Het veldonderzoek is op een grondige manier uitgevoerd, waardoor het beeld dat in dit
rapport gepresenteerd is grotendeels volledig zal zijn. Toch kan niet uitgesloten worden dat
er sprake is van enige onderschatting van aantallen of in sommige gevallen dubbeltellingen.
De tellingen van verschillende (aangrenzende) gebieden zijn vaak niet simultaan uitgevoerd,
waardoor het mogelijk is dat een purperreiger die al eerder op een slaapplaats is geteld op
een latere avond op een andere slaapplaats wederom geteld is. Het omgekeerde kan
uiteraard ook het geval zijn; dat een reiger twee keer niet geteld is. Uit het onderzoek met
gezenderde purperreigers is echter gebleken dat de vogels over het algemeen binnen en
zelfs tussen seizoenen trouw zijn aan bepaalde slaapplaatsen, waardoor het aantal dubbel
getelde (of twee keer gemiste) reigers naar verwachting zeer klein zal zijn (Van der Winden &
Van Horssen 2010).
Het is waarschijnlijk dat een beperkt aantal purperreigers tijdens de tellingen gemist is. Het
is met name in de schemering niet altijd makkelijk om arriverende purperreigers op tijd op te
pikken. Ook kunnen purperreigers voor de teller vanaf de ‘achterkant’ van een bosje
arriveren en daardoor niet gezien worden. Ten slotte is er ook een aantal tellingen
uitgevoerd in de periode dat de eerste purperreigers al naar Afrika waren vertrokken,
waardoor de aantallen op de slaapplaatsen mogelijk iets lager waren dan in de weken
daarvoor. Doordat de aanpak van het onderzoek zeer grondig was is het aannemelijk dat de
totale onderschatting beperkt is.
Enkele al bekende slaapplaatsen zijn in 2012 niet opnieuw geteld. In de analyses is voor
deze slaapplaatsen met de aantallen uit eerdere jaren gewerkt. Dit levert enige onnauwkeurigheid op, maar deze zal gezien de plaatstrouw van purperreigers beperkt zijn. De totale
purperreigerpopulatie was in 2012 iets lager dan in voorgaande jaren (figuur 2.1), zodat er
op de locaties die in eerdere jaren geteld waren gemiddeld iets hogere aantallen reigers
geslapen hebben dan in 2012. De foutenmarge is echter beperkt. Maar dit alles in acht
nemend zullen er in Zuid-Holland in recente jaren ongeveer 900 tot 1100 purperreigers
geslapen hebben.

5.4 Samenvatting en conclusies
Slaapplaatsen
- In totaal zijn in de provincie Zuid-Holland 969 slapende purperreigers op 103
verschillende slaapplaatsen geteld (grotendeels in 2012). Rekening houdend met
populatieschommelingen en telmarges, zullen er in de afgelopen jaren naar schatting
900 tot 1100 purperreigers na de broedtijd aanwezig zijn in de provincie.
- Het aantal slaapplaatsen in Zuid-Holland is vele malen groter dan het aantal kolonies.
Dit betekent dat op korte afstand van elkaar slaapplaatsen met relatief kleine
aantallen reigers aanwezig zijn.
- Purperreigers slapen bij voorkeur in struiken of bomen grenzend aan water. Ook
kleinschalige bosjes en singels worden veelvuldig als slaapplaats gebruikt.
Foerageergebieden
- In de nazomer verblijft ongeveer een derde tot de helft van alle purperreigers van
Nederland in de provincie Zuid-Holland. Ook in deze periode is de provincie dus van
groot belang voor de purperreiger.
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-

De foerageergebieden die in de broedtijd van belang zijn, worden ook na de broedtijd
intensief gebruikt. Het totale areaal dat door de purperreigers benut wordt neemt iets
toe omdat de afstand tot de kolonie niet langer beperkend is.
Met name de regio’s Nieuwkoop, Krimpenerwaard, Reeuwijk en De Vijfheerenlanden
worden in de nazomer intensief benut door de purperreiger. De beste foerageergebieden (hoogste reigerdichtheden) liggen in de regio Nieuwkoop en delen van de
Krimpenerwaard. In de regio Alblasserwaard zijn veel gebieden ongeschikt foerageergebied. Dit valt tegen als de potentie in ogenschouw genomen wordt. De regio’s
Alphen-Hazerswoude, Midden-Delfland en Zoeterwoude worden spaarzaam door de
purperreiger benut.

-

Beheer en beleid
- Binnen het totale foerageergebied van purperreigers in Zuid-Holland zijn grote
verschillen in kwaliteit. Zeer goede foerageergebieden zijn schaars.
- In de Alblasserwaard en De Vijfheerenlanden zijn de reigerdichten in de regel iets
lager en de vliegafstanden naar slaapplekken groter dan elders. Het aanbod aan
slaapplekken is hier gemiddeld lager dan elders
- Er zijn goede kansen voor verbetering in het huidige areaal aan foerageergebieden
van purperreigers in Zuid-Holland. Concrete voorstellen zijn gepresenteerd.
- Verstoring door wandelaars op singels van purperreigers die zich verzamelen is her en
der geconstateerd en kan een toekomstig knelpunt worden als meer singels en kaden
opengesteld worden voor recreatie.

5.5 Aanbevelingen
-

-

Verbetering van de kwaliteit van het foerageergebied in polders noordelijk van
Lekkerkerk en in delen van de Alblasserwaard.
Realisatie van extra slaaplocaties in o.a. polders noordelijk van Lekkerkerk en delen
van de Alblasserwaard en de noordelijke polder van Reeuwijk.
Benutting van de beschikbaar gekomen informatie bij planvorming voor openstelling
wandelpaden en omgekeerd voor mogelijkheden waarnemen purperreigers door
recreanten.
De purperreiger is een soort die bij veel mensen aanspreekt door het fraaie uiterlijk.
De beleving van de natuur in het Groene Hart kan door de aanwezigheid van deze
soort vergroot worden.
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Dankwoord

Een belangrijk deel van de tellingen is uitgevoerd door vrijwilligers. Voor de regio
Alblasserwaard gaat onze hartelijke dank daarom uit naar: H. van der Kooij, J. de Jong, C.
Stam, A. Kooij, A. Clements, A. Stip, A. de Baerdemaeker, S. Terlouw & S. Elzerman. Voor de
regio Alphen-Hazerswoude gaat onze dank uit naar G. Wortman, P. Benes & S. van Santen,
voor de regio Zoetermeer naar C. van den Oever en voor de regio Midden-Delfland naar G.
Dumaij, W. de Quant, H. Zweekhorst & A. Pellemans. In de Krimpenerwaard zijn onder
andere tellingen verricht door verschillende leden van de Natuur- en Vogelwerkgroep de
Krimpenerwaard. Onze dank gaat uit naar de regiocoördinator E. Kleyheeg en naar de
tellers: D. Buisman, R. Terlouw, E. van der Velde, H. Halleriet, H. Smit, T. de Groot, M.
Verwaal, E. van der Velde, P. Schrijvershof, J. Monhemius, R. van Beek, N. Waaijer & W. Sloof.
Voor de regio Nieuwkoop willen we de regiocoördinator J. Verbruggen hartelijk bedanken
voor zijn inzet evenals de volgende personen: L. Kromwijk, G. Hagoort, S. Reuser, M.
Hoogerwerf, D. van Stam, K. Langejan, W.Kol, E. van der Velde, C. van den Broek, P. van
Hoek, J. de Raad, W. Dijkstra, J. Vork, A. den Beer, W. den Beer, C. van der Sluijs, W. van der
Zwan & A. Visser, B. Dietz & P. ter Heegde. Voor de regio Reeuwijk gaat onze dank uit naar
de volgende personen: P. van Hoek, J. Verbruggen, L. Kromwijk, A. Verhaar, C. Heij, K. Heij, J.
de Roos, W. van de Coevering, H. van Gasteren, P. Schets & H. Hendrickx. Voor de regio De
Vijfheerenlanden gaat onze dank uit naar regiocoördinator C. Diem en naar de tellers: A.
Versluis, W. Steen, R. de Keijzer, A. Kros, H. Vissers & C. Kramer.
Wij hebben getracht zo goed mogelijk alle deelnemende vrijwilligers in dit overzicht op te
nemen, maar mochten wij iemand zijn vergeten te noemen dan geldt onze dank uiteraard
ook voor deze vrijwilliger(s).
Vanuit Landschapsbeheer Zuid-Holland waren E. Pronk & M. van der Lee nauw bij het project
betrokken. L. Kromwijk was namens Natuurmonumenten betrokken bij het project. Zij
hebben allen meegewerkt aan de organisatie en uitvoering van de tellingen, waarvoor
hartelijk dank.
Binnen Bureau Waardenburg droegen de volgende personen bij aan het project: M. Collier, S.
Dirksen, A. Gyimesi, P. van Horssen, C. Heunks, T. Boudewijn, D. Beuker, RJ. Jonkvorst, R.
Verbeek, M. Poot & H. Prinsen.
Dit project is medemogelijk met financiële steun van Nationale Postcode Loterij,
Provincie Zuid-Holland en Vereniging Natuurmonumenten.
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