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De Aalscholver, Phalacrocorax carbo sinensis (Shaw & Nodder)
als broedvogel in Nederland, in vergelijking met andere
Westeuropese landen
door
L. COOMANS DE RUITER

(RIVON-mededeling nr. 244)
(The Cormorant as a breeding-bird in the Netherlands in comparison with other WestEuropean countries)

Inleiding
De aanleiding tot het samenstellen van dit overzicht, is de behoefte, die in
kringen van natuurbeschermers bestaat, aan documentatie over de achteruitgang van de Aalscholvers in Nederland.
Voorts wil men weten, welk deel van de Noordwesteuropese Aalscholverpopulatie Nederland herbergt.
Op grond van de documentatie over de achteruitgang zou het dan mogelijk
zijn beheersadviezen over de Nederlandse Aalscholvers uit te brengen.

Volgens de Commissie voor de Avifauna van Nederland (1955) behoort
de in Nederland broedende Aalscholver tot het geografische ras "sinensis"
en wordt wetenschappelijk aangeduid met de naam Phalacrocorax carbo
sinensis (Shaw & Nodder). De so 0 r t heeft een enorm verspreidingsgebied,
namelijk over een groot gedeeIte van Eurazie, van West-Ierland tot Japan.
In dit gebied komen enige geografische rassen voor, waarvan voor Nederland
aIleen nog belangrijk is de op riffen in West-Europa broedende Aalscholver,
de nominaatvorm: Phalacrocorax carbo carbo (Linnaeus), die gedurende de
wintermaanden enige malen in Nederland werd verzameld. Behalve in GrootBrittannie en Ierland, de Kanaal-eilanden, op rotsachtige kusten van Frankrijk
en Noorwegen, komt deze subspecies ook voor op de Faroer, IJsland en
Groenland, alsmede in Noord-Amerika van Groenland tot Labrador en de
Hudson-baai.
In tegenstelling tot de Noordelijke of AtIantische vorm, heeft men sinensis
weI het Zuidelijk Continentale ras genoemd. Phalacrocorax carbo sinensis
[Syn.: subcormoranus (Brehm)] bewoont een uitgestrekt gebied. Behalve
West-, Centraal- en Zuid-Europa, met uitzondering van de bovengenoemde
broedplaatsen van carbo, leeft sinensis voorts in grote delen van Azie, oostwaarts tot China, Malaysia, Noordoost-Sumatra, Labuan en de Philippijnen.
De vorm carbo is in hoofdzaak rifbroeder, terwijl sinensis daarentegen
overwegend boombroeder is. Voor uitsterving van deze subspecies behoeft
voorshands niet te worden gevreesd.
Maar dit overzicht zal zich beperken tot de behandeling van de in Nederland broedende Aalscholvers, die alhier hun laatste "stronghold" in WestEuropa bezitten.
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Uit de terugmeldingen van geringde exemplaren is gebleken, dat slechts
een klein percentage van de volwassen dieren in Nederland overwintert. Deze
vogels verschijnen zeer vroeg in het voorjaar weer op de broedplaatsen.
Vanaf half tot eind juli verlaten de jonge vogels de kolonie en verspreiden
zich tot medio augustus in verschillende richtingen over geheel Nederland.
Sommige komen bij deze rondzwervingen zelfs in Duitsland terecht. Eerst
in de naherfst voIgt een meer gerichte, zuidwaartse trek, waaraan ook de
meeste volwassen vogels deelnemen. Deze trek brengt de Aalscholvers naar
het Middellandse-Zee-gebied, waar in hoofdzaak in Zuid-Frankrijk, Spanje,
Portugal, Tunis en Marokko wordt overwinterd; soms in Ham: en Sardinie.
Enkele vangsten in Engeland van jonge in Nederland geringde exemplaren
zijn bekend, doch behoren tot de uitzonderingen.
De Aalscholver is vrijwel uitsluitend viseter. Uit de onderzoekingen van
Van Dobben (1952) in de kolonie te Wanneperveen, die in 1939 bestond uit
ongeveer 4000 volwassen, 2600 niet geslachtsrijpe vogels en 5000 nestjongen,
is gebleken, dat gedurende de broedtijd de jongen uitsluitend met zoetwatervis werden gevoederd (o.a. paling, snoek, snoekbaars, baars, zeelt, blankvoorn,
fint en rivierprik). De volwassen vogels hadden een duidelijke preferentie
voor grotere vis. Er werden vissen gevangen van 30-40 cm lengte en palingen
van 65 cm lengte. Van Dobben kwam voor deze kolonie in het broedseizoen
1939 op een totale hoeveelheid van 740.000 kg vis.
Naar aanleiding van deze gedocumenteerde publicatie werd de Aalscholver
op economische gronden als schadelijk beoordeeld en werden maatregelen
getroffen om de stand in Nederland te beperken.
Wij zullen hieronder uiteenzetten, dat ondanks dit de totale Nederlandse
populatie niet noemenswaard is achteruitgegaan, voornamelijk omdat enige
belangrijke broedterreinen, zoals het Naardermeer en de eendenkooi aan het
Belter Wijde, beide eigendom werden van de Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten in Nederland en de eendenkooi "Bakkerswaal" aan de
Lekdijk te Lekkerkerk in 1941 door de Stichting "Ret Zuidhollands Landschap" kon worden aangekocht.
In bovengenoemde kolonies genoten de Aalscholvers, althans gedurende de
broedtijd, een zekere bescherming, al moesten, vooral in het Naardermeer,
nesten van deze vogels worden uitgestoten, omdat de in de nabijheid van deze
kolonie broedende Purperreigers en Lepelaars van de Aalscholvers overlast
ondervonden, daar deze vogels zich bij herhaling schuldig maakten aan roof
van takken uit de nesten dezer beide soorten.
Ook in Wanneperveen werden, blijkens de Jaarverslagen van de Vereniging
tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, beperkende maatregelen
genomen, op verzoek van en in samenwerking met een Inspecteur van de
Visserij-Inspectie.
Zoals boven vermeld, was de stand in Nederland in 1939 niet zorgwekkend.
Pas sinds 1960 is er sprake van een zeer sterke achteruitgang, ook wat de
populaties in enige beschermde broedgebieden betreft, waardoor natuur188
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beschermers zich over deze gang van zaken ongerust maken en zich beraden
over de vraag: "Moeten we wat aan de AaIschoIvers doen, of niet?"; met
andere woorden: "dienen we ons standpunt ten aanzien van de Aalscholverpopulaties al dan niet te herzien".
Na deze probleemstelling zal het popuIatieverIoop van de AaIschoIver in
Nederland worden besproken, waarbij duideIijkshaIve drie perioden worden
onderscheiden:
I. Overzicht tot en met 1930.

In de 17e eeuw was het zeer moerassige Z eve n h u i zen s e B' 0 s c h de
belangrijkste broedplaats van AaIschoIvers. Dit gebied ging echter door het
vervenen van de bodem, waardoor het biotoop sterk werd gewijzigd, voor
grote moerasvogels, zoals reigers, Kwakken, Lepelaars en AaIschoIvers,
verloren.
WaarschijnIijk verhuisden deze vogels naar het hieronder te behandelen
Schollevaarseiland (Brouwer, 1953).
In het midden van de 1ge eeuw waren in Nederland 3 grote AaIschoIverkolonies:
A. "H e t S c h 0 11 e v a a r s e i 1and" in de "Wollefoppenpolder" bij
Nieuwerkerk aan de IJssel, was reeds in het begin der 18de eeuw een beIangrijke broedplaats van AaIschoIvers, reigers, Lepelaars en Kwakken, die
nog tot in de tweede he1ft van de Ige eeuw in stand bleef. Daarna ging door
bet droogmaken der plassen en bet inpolderen van buitendijkse gronden de
glorie van het Schollevaarseiland verloren. In 1861 verdwenen de AaIschoIvers en in 1874 de reigers en Lepelaars, zodat er van deze bekende broedplaats van grote moerasvogels nadien niets meer was terug te vinden.
B. "Ho r s t e r me e r" bij Vreeland aan de Vecht. Omstreeks 1851 broedden
daar reeds meer dan 1000 paren AaIschoIvers, 700 paren Blauwe Reigers en
Purperreigers en 1000 paren Lepelaars. Door het groot aantal eieren, dat
wekeIijks werd geraapt, was omstreeks 1865 de vogelstand aanmerkelijk verminderd. Tot 1883 bleef deze broedplaats echter nog behouden. In dat jaar
werd het 620 ha grote Horstermeer drooggelegd en verhuisden de AaIschoIvers waarschijnIijk naar Lekkerkerk, waar zij zich in de eendenkooi "Lekzicht" neerlieten.
C. E end e n k 0 0 i a a n h e t B 0 v e n W ij d e t e G i e tho 0 r n. Deze
herbergde reeds omstreeks 1820 een AaIschoIverkoIonie. In 1918 werd het
aantal broedende vogels op 1500 geschat; een schatting, die volgens Brouwer
(1927) vermoedeIijk destijds te hoog geweest is. Ben jaar later werden de
nestbomen omgehakt en de AaIschoIvers zochten in de omgeving naar nieuwe
nestgelegenheden.
In het begin der 20ste eeuw verzocht Thijsse in "De Levende Natuur"
medewerking om de Reiger- en AaIschoIverkoIonies in Nederland te kunnen
inventariseren. In 1908 vermeldde hij 4 AaIschoIverkoIonies, namelijk in
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Giethoorn, Lekkerkerk (1000 paren), Giessendam (bleek naderhand niet
juist te zijn) en Axel. Een zeer bescheiden begin dus.
Uitvoeriger was Van Oordt (1919), die in een overzicht van de Aalscholverkolonies in Nederland 4 gebieden aangaf, waar steeds een of meer nederzettingen werden gevonden, namelijk:
a. de Vechtstreek,
b. het Lek- en Maasgebied,
c. de monden van de Gelderse IJ sel en
d. Zeeuws-Vlaanderen.
De aantallen door hem vermelde broedparen in de verschillende kolonies
(totaal ruim 3000) zijn door G. A. Brouwer (1926 en 1927) in zijn overzicht
verwerkt. Laatstgenoemde geeft in tabelvorm de gegevens over de sterkte der
kolonies in Nederland gedurende de jaren 1925 en 1926 weer. De uitkomsten
gaven hem toen al aanleiding om te concluderen, dat "het gevaar geenszins
denkbeeldig is, dat kolonies binnen afzienbare tijd uit ons land verdwenen
zullen zijn, terwijl immigratie uit de naburige landen zo goed als uitgesloten
is".
In de tabel zijn de namen van 26 broedplaatsen opgesomd vanaf 1918 tot
en met 1926. Daar hiervan in 1926 reeds 11 broedplaatsen waren verlaten,
omdat de vogels door vissers of door landeigenaren waren verdreven, voIgt
hieronder een overzicht van de in dat jaar nog aanwezige 13 kolonies. De
oorspronkelijke nummering van Brouwer is overgenomen; de nummers 3
en 21 berusten op foutieve opgaven.
Vergeleken bij 1918 is, volgens zijn berekening, het aantal Aalscholvers
in Nederland van ruim 3000 paren teruggelopen tot 1300-1400 paren; dit
is dus tot minder dan de helft.
Op een kaart van Nederland zijn deze te noemen 13 kolonies aangetekend
(zie kaart). In 4 gevallen kan feitelijk niet van een kolonie worden gesproken,
doch hoogstens van min of meer hardnekkige pogingen zich op een bepaald
terrein te vestigen (zie toelichting op de kaart).
De laatste 4 jaren van de eerste periode tot en met 1930 geven weinig
veranderingen te zien in het totaal aantal paren, dat in Nederland heeft
gebroed. Brouwer (1930) kwam tot een schatting van 1500 paren. Ret aantal
kolonies is van 10 in 1926 (aIleen bedoeld de plaatsen, waar Aalscholvers
in dat jaar hebben gebroed) teruggelopen tot 5 in 1930, met inbegrip van
een nieuwe kolonie te 's-Gravenzande in het Staelduinse Bosch (No. 27),
vermoedelijk bevolkt door Aalscholvers, afkomstig van Kruisland (No. 22).
Al is het aantal paren bij 1926 vergeleken zelfs iets gestegen, dat neemt
niet weg, dat door de afname van de broedgebieden de soort veel kwetsbaarder is geworden. Aalscholvers verdwenen als broedvogel uit de Tielerwaard
(Asperen en Rumpt), Vught, Kruisland, Berkenwoude en geheel ZeeuwsVlaanderen.
De kolonie in de Biesbosch (Amer-oever tegenover Drimmelen) is sterk
toegenomen, maar om aan de klachten van de vissers tegemoet te komen,
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no. 4, 1966]

COOMANS DE RUITER, De Aalseholver als broedvogel in Nederland

OVERZICHT VAN DE AALSCHOLVERKOLONIES IN NEDERLAND IN 1926

No.

Aantal nesten

Broedplaats

I

1918-1919 I

1926

1.

Gaasterland (Huize
Rijs)

enige?

±

7.

Wanneperveen in eendenkooi aan het Belter
Wijde

aantal?

± 450

's-Graveland (Huize
Gooilust)

100en

poging tot
vestiging

Ca11antsoog
water)

enige

enige?

(9).

(10).

(Zwanen-

11.

Berkenwoude, eendenkooi "Lust tot kooien"

13.

Lekkerkerk, eendenkooi
"Lekzieht"
Bolnes/Slikkerveer
("Het Huys ten Donek")

(14).

Aantekeningen

40

± 5

1200-1500

± 300

100en

o

Verdreven kolonie No.
5 Giethoorn (Boven
Wijde). Jongen voor
eonsumptiedoeleinden
aan Duitsland
verkoeht.
door eigenaar weer
verdreven om Blauwe
Reigers te sparen.

in 1925 1100 nesten
tijdens broedtijd
vernietigd.
deels afkomstig van
"Het Huys ten Donek"
in 1925 ± 350 verdreyen; vermoedelijk naar
Lekkerkerk gegaan.

17.

Vueht (Huize Mauriek)

enige

15-20

19.

Biesboseh (Amer-oever
tegenover Drimmelen)

in 1920
60-70

27/6: 17

in 1926 in het begin van
de broedtijd kolonie
grotendeels vernietigd.

22.

Kruisland (N. Br.)

(0)

± 190

afsehot 1926: 60-70
vogels.
Aalscholvers vermoedelijk naar Meetkerke
(Belgie) verdwenen.

(23).

Axel-Sluiskil (Axelse
Sassing).

± 150

(0)

(alleen
Blauwe
Reigers)

25.

Asperen. Tielerwaard
(eendenkooi)

(0)

26.

Rumpt. Tielerwaard
(bosje hoge populieren)

(0)

Het totaal aantal nesten
bedroeg naar sehatting:

3000

3-4

:t:

300

1300-1400

vervolgbroedsels van
enige uit Rumpt verdreven vogels.
in 1926: 300 nesten
uitgestoten.
waarvan nog 300 nesten werden vernietigd,
zodat 1000-1100 paren
in 1926 hun jongen
grootbraehten (in 1925
nog mim 1900 paren).
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AALSCHOLVER KOLONIES IN NEDERLAND

X VESTIGINGSPOGING

o

1 -25 NESTEN

•

26 -100 NEST EN

•

101 -250 NEST EN

.251 -500 NESTEN

O

IN 1964 NOG AANWEZIGE KOLONIES,
WANNEPERVEEN EN NAARDERMEER.

RIVON

moesten beperkende maatregelen worden toegepast. In Wanneperveen worden regelmatig jonge Aalscholvers voor consumptiedoeleinden uit de nesten
gestoten en in Duitsland verkocht.
Brouwer schatte dan ook, dat van de 1500 paren, die zich in hoofdzaak
hadden gevestigd in Wanneperveen, Lekkerkerk, de Biesbosch en Staelduinen,
hoogstens 50--60 % in 1930 hun jongen hebben grootgebracht.

II. Overzicht van 1931 tot en met 1940.
In het algemeen kan deze periode als voor de stand in Nederland gunstige
jaren worden gekenschetst. Naast pogingen, die tijdelijk met succes werden
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bekroond, am hier en daar nieuwe kolonies te stichten, zien we een toename
op de bekende broedplaatsen. Bij de door KortIandt in 1940 gehouden telling
kwam deze tot een totaal van ruim 3900 broedparen; een belangrijke vermeerdering derhalve vergeleken bij de uitkomsten van Brouwer in 1930.
Brouwer (1941) vermeldde de volgende cijfers over 1940:
45 nesten
218
(+ 239 paarnesten)
2247
(w.o. enkele paarnesten)
13. Lekkerkerk
917
(+ 218 paarnesten)
19. Biesbosch (Keizersdijk)
416
75 paarnesten)
(Bol)
misschien een enkel
nest.
27. 's-Gravenzande (Staelduinse Bosch) 118
74 paarnesten)

Princehof (Centraal-Friesland)
No. 1. Gaasterland (Rijsterbos)
7. Wanneperveen (Belter Wijde)

±

(+

(+

Totaal

3961 nesten (+ circa 620 paarnesten)

(nummering der kolonies in hoofdzaak aangehouden uit het Overzicht over
1926).
In de zogenaamde paarnesten worden geen eieren gelegd, doch deze vormen weI een aanwijzing voor het aantal jonge, niet broedende vogels in een
kolonie.
Ondanks de felle vervolgingen waaraan de Aalscholvers, voornamelijk van
de zijde der beroepsvissers, te lijden hebben gehad, wisten zij zich in dit
decennium goed te handhaven.
Voor een beter overzicht zullen hieronder aIleen die broedplaatsen worden
behandeld, die oak nag in de na-oorlogse periode van betekenis zijn geweest.
Vestigingen in gebieden, waaruit de vogels na enige jaren weer werden verdreven, zullen derhalve niet uitvoerig worden besproken. Voortdurend verjaagde en tenslotte verdreven groepen Aalscholvers zwerven over een groat
deel van het land op zoek naar rustiger oorden. Maar zij kunnen zich eerst
dan min of meer blijvend vestigen, als er voldoende nestbomen zijn en felle
vervolgingen door de mens achterwege blijven. De aankoop in 1935 van
de eendenkooi van de heer J. Bakker aan het Belter Wijde te Wanneperveen
door de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland heeft
tengevolge gehad, dat het aantal broedparen van circa 450 in 1926 tot 2247
in 1940 (telling Kortlandt) is gestegen.
In de periode 1931 tot en met 1940 hebben Aalscholvers gebroed op de
navolgende plaatsen, die echter als tijdelijke, nieuwe vestigingen dienen te
worden aangemerkt:
193

COOMANS DE RUITER, De Aalscholver als broedvoge1 in Nederland [LIMOSA, 39

In lage elzen heeft in 1935 een aantal Aalscholvers
gebraed; nadien niet meer.
b. Grote Otterskooi bij de Dwarsgracht (bij Giethoorn). Een invasiepoging
van circa 180 Aalscholvers, die uit Wanneperveen waren verdreven, omdat
hun nestbomen waren geveld, werd verijde1d. Zij hadden vee1 te lijden van
Zwarte Kraaien, die de eieren uit de nesten raofden, zodra de Aalscholvers
werden opgejaagd.
c. Princehof (Centraal-Friesland) onder Eernewoude, ook bekend onder de
de naam "Oude Venen". V66r 1934 alleen enke1e exemplaren boven de
plassen vliegend. Nadien, toen het aldaar door aankoop van dit gebied
door "It Fryske Gea" rustiger werd, overnachtten regelmatig circa 60
vogels bij de plassen. Vanaf 1938 begonnen zij te neste1en. In het begin
overwegend paarnesten, maar in 1940 werden in de lage elzen braednesten
gebouwd. Door Brouwer werden ongeveer 45 nesten gete1d. Ook hier
werden de vogels rege1matig door vissers verontrust, waardoor de Kraaien
ge1egenheid kregen de eieren te raven. Opeen dozijn na werden alle
nesten uitgestoten. Vanaf 1941 niet meer aldaar gebroed; in 1944 werden
de nestbomen omgehakt.
d. Poging tot vestiging in een wilgenbos van de Bijland (gemeente Herwen en
Aerdt) temidden van een Roekenkolonie. De Aalscholvers werden verdreven en vele oude voge1s afgeschoten. Vermoedelijk hebben nog 3
paren hun jongen weten groot te brengen. Zij zijn daar niet meer teruggekeerd. Na 1941 hebben nog weI enkele Aalscholvers in deze streek
genesteld.
a. Ankeveense plassen.

Alvorens de uit die periode bekende grate kolonies, namelijk Gaasterland,
Wanneperveen, Lekkerkerk, de Biesbosch en Staelduinen wat uitvoeriger te
behandelen, wordt eerst een kort overzicht gegeven van het verloop van de
stand in Nederland gedurende de

11lde periode van 1941 tot en met 1964.
De telling van Kortlandt in 1941 vertoonde een lichte achteruitgang tot
3707 broedparen.
In de oorlogsjaren 1944-1945 werden 218.000 ha geinundeerd. Aalscholvers vestigden zich in het overstroomde land, o.a. te Beemster, Nieuwersluis,
Overflakkee, Schouwen (eendenkooien te Ellemeet en Oosterland), Walcheren
(tussen Kouderkerk en Middelburg op "Ter Hooge"), Noord-Beveland
("Sorghwijk" bij Wissekerke), Rauwerd (Friesland), Kwadijk (ten N. van
Purmerend), tussen Haastrecht en Stolwijk, Rhoon (bij Godschalksoord, het
veer aan de Oude Maas) en misschien nog enige broedgevallen in de Noordoostpolder.
Al deze vestigingen waren van zeer tijdelijke aard. Sommige kolonies
hadden eell wat oudere geschiedenis. Zo was er in Rhoon reeds in 1911 een
kolonie van 200 nesten, maar door het wegkappen der nestbomen verdwenen
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de vogels en enige jaren later was er geen Aalscholver meer in dit gebied
te bekennen.
Op enkele plaatsen kwamen zij, na te zijn verdreven, jaren later terug,
o.a. bij Bijland (Lobith), Rhoon, 's-Graveland (Huize Gooilust), doch weer
werd de strijd tegen de "lastige Aalscholvers" aangebonden en zij moesten
wederam het veld ruimen.
Nieuw was in deze periode de vestiging in het Naardermeer, tot op heden
de voornaamste kolonie in Nederland. Over het Naardermeer zal afzonderlijk
worden gerapporteerd.
Enkele kolonies, die aan het begin van deze periode als broedplaats nog
van belang waren, zoals Gaasterland (Huize Rijs) met in 1941 118 nesten en
's-Gravenzande (Staelduinen) met in dat jaar 125 nesten, gingen enige jaren
later verloren. Eerstgenoemde kolonie door verstoring en afschot; laatstgenoemde tengevolge van oorlogshandelingen in 1942.
Ook de reeds vanaf het midden der 19de eeuw bestaande zeer grote
kolonie in de eendenkooi "Lekzicht" te Lekkerkerk, die in 1941 nog bijna
900 nesten telde, heeft van de oorlog veel te lijden gehad. Roewel vlak v66r
het uitbreken van de oorlog door de Stichting "Ret Zuidhollands Landschap"
het 11 ha grate "Bakkerswaal" aan de Lekdijk was aangekocht om deze
kolonie veilig te stellen, werden in de bezettingstijd niet alleen de jongen uit
de nesten gehaald om als wildbraad te worden verkocht, doch ook de essen,
waarin de vogels nestelden, omgehakt en verstookt, terwijl de volwassen
vogels op allerlei manieren werden verantrust en tenslotte verdwenen.
Na de bevrijding heeft men honderden jonge bomen in deze eendenkooi
aangeplant, doch de Aalscholvers kwam aanvankelijk niet terug om daar te
braeden. In de weinige hoge essen, die gespaard bleven, nestelden Roeken,
die in het voorjaar van 1952 een grate kolonie vormden.
Na de vermaarde exodus uit Lekkerkerk in 1945 waren de Aalscholvers
uitgezwermd en hadden zich in het Rijn-Waal-Maas-gebied op enige nieuwe
plaatsen geinstalleerd. Doch ook daar werden zij niet geduld en verjaagd.
Een gedeelte keerde in 1952 naar de oude braedplaats Lekkerkerk terug en
bond een hevige strijd aan met de Roeken, die zij uiteindelijk uit de hoge
essen wisten te verdrijven. Door de felle vervolgingen van de laatste jaren
zijn deze vogels echter zeer schuw geworden en verdwenen weer. In 1956
keerden zij opnieuw terug en ditmaal werden 100 braednesten gemaakt. In
1957 liep dit aantal sterk terug, om in 1958 weer tot 96 te stijgen. In 1959
waren er nog ongeveer 50 nesten en in 1960 iets meer dan 20. Sindsdien is
deze, ook internationaal zo bekende eendenkooi als Aalscholverbroedplaats
verloren gegaan.
In de Biesbosch ging het met de Aalscholvers niet veel beter. In 1941
broedden zij daar nog op 2 plaatsen, namelijk in de in 1938 door de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels aangekochte hoge Canadese
populieren op de Keizersdijk en op de Bol, respectievelijk met 370 en 100
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nesten. In 1946 liep dit aantal terug tot ongeveer 150, doch steeg in latere
jaren weer enigszins; in 1950 tot 220 nesten. In 1951 werden vrijwel alle 217
aanwezige nesten door vissers uitgestoten, behalve een lO-tal, die in de kale
skeletten van de populieren op de Keizersdijk waren gebouwd. In 1952 werd
door Otto voor de gehele Biesbosch een totaal van 370 nesten opgegeven.
Volgens Brouwer (1964 in litteris) zijn de Aalscholvers nadien als broedvogel
uit dit gebied verdwenen, vermoedelijk door de vele verstoringen van de zijde
der beroepsvissers, het afsterven der nestbomen (o.a. de Canadese populieren
op de Keizersdijk) en het vervuilen van het water der grate rivieren, waardoor
de visstand verminderde.
Nadat in het begin van deze periode het gevaar voor het verdwijnen van
de Aalscholver uit Nederland geweken scheen, verminderde het aantal tellingen, die voordien vrij regelmatig plaatsvonden.
Men mag aannemen, dat in 1956 nag slechts 3 kolonies van enige betekenis
in ons land aanwezig waren, namelijk: Wanneperveen (Belter Wijde) en het
Naardermeer, beide eigendom van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland en "Bakkerswaal" (Lekkerkerk) eigendom van
de Stichting "Ret Zuidhollands Landschap".
In 1955 werd met de Visserij-Inspectie een overeenkomst gesloten am,
terwille van de zoetwatervisserij en in het belang van de beroepsvissers, de
Aalscholverstand op bovengenoemde drie terreinen te beperken. Toelaatbaar
werd geacht maximaal 500 paren in Wanneperveen, 400 paren in het Naardermeer en ongeveer 300 paren in Lekkerkerk.
Brouwer (1964, in litteris) heeft in het tijdvak 1961 tot en met 1964 tellingen verricht in de beide, toen nag resterende kolonies in Nederland. Rij
kwam tot cijfers, die op een verontrustende achteruitgang duidden van de
stand in beide beschermde gebieden; zo zelfs, dat met toestemming van de
Visserij-Inspectie vanaf 1959 in Wanneperveen geen restricties meer worden
toegepast, daar het aantal broedende paren Aalscholvers beneden de toegestane limiet van 500 was gedaald (376nesten in 1959; 379 in 1960; 373 in
1961; 304 in 1962; 205 in 1963 en 150 in 1964). De vermoedelijke oorzaken
van deze achteruitgang zullen later ter sprake komen. Te dezer plaatse wordt
volstaan met de verme1ding der feiten.

De geschiedenis van de Aalscholverkolonies in ons land geeft een beeld
van de lange lijdensweg, die - am met Thijsse (1934) te spreken - "deze
verschoppeling van de visserij, na de kraai de zwartste vogel van de zwarte
lijst" hebben moeten afleggen, am zich tenslotte, op de huidige dag, nag
slechts in 2 kolonies te handhaven.
Ret is daarom, dat wij, alvorens de stand in andere Westeuropese landen
te bespreken, de 2 nag resterende "strongholds" van Phalacrocorax carbo
sinensis in Nederland, wat .uitvoeriger zullen behandelen.
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1. Wan n e per vee n.
De kolonie was aanvankelijk gevestigd in de eendenkooi van de heer
Teunis G. Smit aan het Boven Wijde (Giethoom). Volgens berichten heeft
deze daar reeds meer dan een eeuw bestaan. In 1918 bedroeg het aantal
nesten 1500 [zie no. (5) Brouwer, 1927, hiervoor]. Door het omkappen der
nestbomen verdwenen de Aalscholvers. In 1920 waren er nog circa 20 bewoonde nesten.
Van hieruit hebben de vogels gepoogd zich elders in N.W.-Overijssel te
vestigen, o.a. in de eendenkooi van de heer Pen, gelegen ten N.W. van Giethoom (no. 6).
In 1926 waren er in de eendenkooi van de heer Smit alleen Roekennesten;
de Aalscholvers waren verdwenen. Ben groot deel, afkomstig van de kolonie
aan het Boven Wijde bij Giethoom, wist echter vaste voet te krijgen in de
uitgestrekte eendenkooi van de familie Bakker aan het Belter Wijde te
Wanneperveen (no. 7). Deze kolonie dateerde reeds van 1919.
Tot en met 1930 bedroeg het gemiddelde aantal nesten 400 (zie ook overzicht van Brouwer (1926), dat ongeveer 450 nesten vermeldt).
In 1933 was het aantal nesten tot ruim 900 gestegen. Ten tijde van de
aankoop van beide eendenkooien aan het Belter Wijde, tezamen groot 133
ha, in het jaar 1935 door de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten
in Nederland, was het aantal broedparen weer tot ongeveer 400 gedaald,
waarschijnlijk als gevolg van het op grote schaal weghalen van bijna vliegvlugge jongen uit de nesten, die voor consumptiedoeleinden werden verkocht.
Dank zij de bescherming in het nieuwe Natuurmonument was de populatie
in 1939 tot ruim 2000 en in 1940 tot 2247 broedparen vermeerderd. Ook
hier werden toen beperkende maatregelen noodzakelijk om de Blauwe Reigers
tegen de agressieve en driest optredende Aalscholvers te beschermen.
In het begin van de broedtijd in 1943 werden 800 jongen uit de nesten
verwijderd. Omdat er nadien aan de Keteldiepmonding van het Kampereiland vanuit schuilhutten en met behulp van lokvogels, druk werd geschoten
op volwassen Aalscholvers, die daar voor hun nestjongen kwamen vissen,
bleven de restricties in dat jaar tot bovengenoemde 800 jongen beperkt. Ben
verstandig besluit, daar de kolonie tengevolge van de geleden verliezen in
1944 terugliep tot 1600 broedparen.
Over 1945 zijn geen gegevens beschikbaar.
Van 1947 tot 1952 is de kolonie in tact gebleven. We kunnen aannemen,
dat er in 1952 ongeveer 2000 broedparen waren, welk aantal door de genomen
beperkende maatregelen in 1955 tot de helft, namelijk 1035 nesten, is gedaald.
Reeds in 1956 valt een afname te constateren tot 825 nesten, deels door
verhuizing naar het Naardermeer, mogelijk ook tengevolge van te grote
restricties in voorgaande jaren toegepast. Niettemin moesten in dat jaar en
ook in de jaren 1957 en 1958 beperkende maatregelen worden genomen,
volgens de met de Visserij-Inspectie gesloten overeenkomst.
Maar dan beginnen de gevolgen van de drooglegging van de Zuiderzee-
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polders zich te doen gelden, namelijk de 48.000 ha van de Noordoostpolder
(1942) en de 54.000 ha van de polder Oostelijk Flevoland (1957). Hierdoor
werd het voornaamste voedselgebied van de Aalscholvers sterk ingekrompen.
Het gevolg hiervan was: nieuwe verhuizingen naar het Naardermeer en een
niet onaanzienlijke afname van het aantal broedparen in Wanneperveen. Het
toegelaten maximum van 500 broedparen is vanaf 1959 tot en met 1964
aldaar niet meer gehaald. Daardoor zijn in de laatste zes jaren de Aalscholvers in de "Bakkerskooi" volkomen met rust gelaten. Een achteruitgang van
2500 tot 150 broedparen in een beschermd gebied, kan dan ook weI tekenend
worden genoemd voor de precaire situatie, waarin de Aalscholvers in Nederland thans verkeren.
2, H e t N a a r d e r m e e r.
Vermoedelijk hebben reeds op het eind van de 19de eeuw Aalscholvers
gepoogd in het Naardermeer te broeden, doch zij werden hieruit verdreven.
In 1906 werd het 700 ha grote Naardermeer door de Vereniging tot Behoud
van Natuurmonumenten in Nederland aangekocht. In verband met de aldaar
broedende Lepelaars en Purperreigers kon aanvankelijk geen Aalscholverkolonie in dat gebied worden getolereerd en werden aIle pogingen hiertoe
met kracht tegengegaan. Dat vooral in de beginjaren van deze eeuw Aalscholvers in het Naardermeer van ergerlijke moordpartijen hebben te lijden gehad,
is te lezen in een artikel van Thijsse (1934), waarin hij mededeelde, dat de
jongen uit de nesten werden gestoten en gedood, daarna in het elzenbos,
waar de vogels broedden, werden opgehangen en tenslotte het gehele broedterrein in brand werd gestoken. Sedertdien hebben de Aalscholvers tientallen
jaren niet meer gepoogd in het Naardermeer te braeden, ofschoon ze er
wel kwamen om te vissen. Wanneer precies deze moord heeft plaatsgehad,
is door Thijsse niet vermeld.
De eerste serieuze poging om in het Naardermeer te nestelen dateert van
1937 toen 3 nesten werden gebouwd en spoedig daarna weer werden uitgestoten.
In 1942 had in het Jan Hagensbosch een grate invasie plaats. De aanvankelijke nederzetting van 250 paren breidde zich snel uit tot 600 paren.
Zij brachten grate schade toe aan de Purperreigers door takken uit de nesten
van deze vogels weg te nemen. Dit kon natuurlijk niet worden geduld. Niet
minder dan 5 keer moesten maatregelen worden getroffen om de nesten van
de Aalscholvers te vernietigen. Telkens kwamen zij weer terug en bouwden
nieuwe nesten. Eerst na de 6de keer hebben zij hun vestigingspoging, althans
voor dat jaar, moeten opgeven.
Maar het volgend jaar kwamen de indringers in nog gratere getale terug.
De Purperreigers hadden het Jan Hagensbosch reeds in 1942 verlaten en
zich elders in het reservaat gevestigd. De 1600 nesten, die de Aalscholvers
uiteindelijk op deze plaats hebben gebouwd, werden aIle vernietigd. Vermoedelijk zijn slechts enkele onopgemerkt gebleven nesten met jongen gespaard.
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In 1944 hebben waarschijn]ijk ook 1 of 2 paren op een afgelegen plekje
in de omgeving van het Jan Hagensbosch gebroed. Van een vestigingspoging
op grote schaal was echter geen sprake; evenmin in 1945. In het najaar kwamen wei regelmatig enige honderden Aalscholvers in de eendenkooien slapen.
Het jaar 1946 vertoonde eenzelfde beeld, namelijk geen broedpogingen. Wel
was er een drukke passage van vogels, waarschijn1ijk afkomstig van 's-Graveland (Huize Gooilust). Deze Aa1scholvers gingen vermoedelijk naar het
IIsselmeer om te fourageren. Eind juli, begin augustus, pleisterden honderden
Aalscholvers op het Bovenste Blik, o.a. op de Middenpol, gelegen ten zuiden
van de spoorlijn Naarden-Amsterdam.
In 1947 begonnen zij weer in het Naardermeer te nestelen. In verband
met de sterke achteruitgang van de stand in de eendenkooi bij Lekkerkerk
(zie hiervoor) werden de vogels ditmaal met rust gelaten. Het gevolg hiervan
was, dat er in 1947 650 paren broedden en dit aantal in volgende jaren
zelfs opliep tot 1000-1200 paren. Restricties konden toen niet uitblijven,
ter voorkoming dat Purperreigers en Lepelaars in de verdrukking kwamen en
vissers eigenmachtig teveel nesten gingen vernielen.
In 1952 waren aanvankelijk in het Jan Hagensbosch 1000 nesten. Hiervan
werden 500 met rust gelaten, nadat men 300 eieren door stenen had vervangen. In 1953 en 1954 beperkte men het aantal broedparen tot respectievelijk 500 en 480.
Zoa1s hierboven medegedeeld, werd in 1955 met de Visserij-Inspectie
overeengekomen, dat voor het Naardermeer het maximum aantal broedparen
op 400 werd gesteld. Er moesten dus nog veel meer nesten dan tot dusverre
is geschied, worden verwijderd. Dit diende echter zeer voorzichtig te gebeuren, om de eveneens weer in het Jan Hagensbosch broedende Lepelaars
niet te verstoren.
Door verhuizingen uit Wanneperveen (zie hierboven) nam het aanta1 Aalscholvers in het Naardermeer - ondanks de toegepaste beperkende maatregelen - na 1957 voortdurend toe en steeg het aantal broedparen zelfs tot
meer dan 1400.
Tengevolge van de enorme achteruitgang van de Aalscholverstand te
Wanneperveen is met goedvinden van de Visserij-Inspectie de limiet in het
Naardermeer van 400 tot 600 verhoogd. Dit betekende toch nog jaarlijks een
vernietiging van 800 nesten. AIleen in 1961, toen een gezamen1ijke telling
(achteraf mogelijk te laag gebleken) niet hoger kwam dan 610 nesten, bleef
restrictie achterwege.
In 1964 werden echter 900-1000 nesten geteld en moest bovengenoemde
.maatregel ook dit jaar weer worden toegepast, totdat er 600 nesten overbleven.
Resumerende is de Aalscholverstand in Nederland van ongeveer 4000
broedparen in 1940 op 6 broedplaatsen (telling Kortlandt) in 1964 gedaa1d
tot 1150 broedparen op 2 broedplaatsen (telling G. A. Brouwer). Hiervan
hebben slechts 600
150 = 750 broedparen, volgens de bestaande overeenkomst van de Visserij-Inspectie, hun jongen mogen groot brengen.

+
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Phalacrocorax carbo sinensis als broedvogel in enige andere Westeuropese
landen.
Voor de behandeling van het verloop der Aalscholverpopulaties in enige
andere Westeuropese landen heeft rapporteur o.m. gebruik gemaakt van de
gegevens, vermeld in het voorlopig verslag van de heer H. P. Misset, dat op
10 januari 1959 werd ingeleverd aan het Hoofd van het RIVON.
D ui t s I and.
In 1856 arriveerden 12 Aalscholvers in een kleine reigerkolonie in OostPruisen. De reigers, die hier broedden, werden door de agressievere Aalscholvers verdreven. Het jaar daarop was het aantal Aalscholvers vervijfvoudigd,
nog een jaar later waren er minstens 100 paren.
Voorts bezat Duitsland in 1923 een kolonie in Oost-Pommeren, waarover
Stresemann rapporteerde. De Aalscholvers broedden daar te midden der
Blauwe Reigers, op een eilandje in het Jassener-meer. Hij yond toen 136
nesten. Ook hier vernietigden de Aalscholvers door het wegrukken van
takken en tengevolge van de "scherpe" uitwerpselen, in minder dan 4 jaren
de forse eiken, waarvan aIleen bladerloze skeletten overbleven. De jongen
werden in de kolonie in hoofdzaak met alen gevoederd, die in de verschiIlende omliggende meren werden gevangen. Dat deze kolonie zovele jaren heeft
bestaan, moge als bewijs dienen van de enorme visrijkdom in deze wateren.
Maar tenslotte werd hun voorkeursvoedsel, de alen, schaarser en daar zij
bovendien bij voortduring te lijden hadden van de vervolgingen van de
visserij-pachters, zijn zij tenslotte verdwenen. Nadien hebben de Aalscholvers
een kolonie gesticht op het eiland Rtigen in de "Jasmunder Bodden", die
naast de kolonies in Denemarken, als de belangrijkste in het Oostzee-gebied .
kon worden beschouwd. Zij telde destijds ruim 250 broedparen. Door de
voortdurende verstoringen, vooral in de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog, zijn in 1947 de Aalscholvers en de Blauwe Reigers naar het naburig
gelegen eilandje Alt-Rtigen verhuisd. Maar ook in de nieuwe kolonie werden
zeer veel Aalscholvernesten uitgestoten en tenslotte verdwenen de vogels in
noordwestelijke richting; vermoedelijk naar de in Denemarken gelegen kolonies. Ongeveer 12 paren zijn naar Zweden getrokken.
In 1949 werd Alt-Rtigen onder "Naturschutz" geplaatst. In dat jaar begonnen 200 paren op Alt-Rtigen te nestelen en het leek aanvankelijk of het
opofferen van een groot aantal reigernesten ten faveure van de Aalscholvers,
met succes lOU worden bekroond. Men was daar echter niet in staat een
verstoring van buitenaf te verhinderen.
In 1950 mislukte een herkolonisatie. De kolonie in Alt-Rtigen heeft voor .
de stand in West-Duitsland geen betekenis meer.
In 1945 vestigde zich in Oost-Friesland te Lutetsburg, gelegen dichtbij de
Noordzeekust in de buurt van Norden, een tweede kolonie, die van 15 nesten
in enige jaren tot 350 nesten uitgroeide. Maar ook deze kolonie bestaat niet
meer, omdat de vogels ook daar niet met rust werden gelaten en op allerlei
manieren aan vervolgingen bloot stonden.
200

no. 4, 1966]

COOMANS DE RUITER, De Aalscholver als broedvogel in Nederland

Momenteel schijnen in West-Duitsland aIleen nog Aalscholvers te broeden
op grote boeien v66r de monding der grote rivieren, maar niet meer op het
vasteland. Zij zijn volgens Bottcher (1951) ten offer gevallen aan "Habicht,
Tiicke und Pulver".
Den e mar ken.
Rondom het jaar 1800 kwam de Aalscholver naar Denemarken. Omstreeks
1870 werden nog verschillende kolonies aangetroffen, zowel op het vasteland
van Jutland als op enige eilanden. Maar dan verdwijnt de soort als broedvogel
om, eerst na bijna 3/4 eeuw, zich in 1937 of 1938 in een kleine troep in het
slotpark van Franekaer op Langeland te vestigen.
Vanaf 1944 nestelde een flinke kolonie aan de oostkust van Jutland bij
Vorsp in de Horsens Fjord. Het is op de huidige dag met 200 paren broedvogels de grootste kolonie in Denemarken.
Verder zijn er nog 2 kleinere kolonies met gezamenlijk ongeveer 100 broedparen, namelijk een kolonie bij Matsund aan de Mariager Fjord (N.O.Jutland) en een vestiging op het eiland Laaland, aan de zuidkust bij Nysted.
In totaal hebben in 1964 ongeveer 300 paren in Denemarken gebroed.
Volgens berichten zijn vrijwel aIle vogels, die thans in Denemarken broeden, afkomstig van de Westduitse ko1onies in Puhlitz (Rugen), Alt-Riigen en
Oost-Friesland, waar zij op meedogenloze wijze werden vervolgd en tenslotte
verdwenen.
Zweden.
In 1947, toen de Aalscholvers in de kolonie op het eilandje Alt-Riigen
werden verstoord, is het merendeel in noordwestelijke richting verdwenen.
12 paren vestigden zich in Smaland, in het zuidoostelijke gedeelte bij Kalmar,
aan de Kalmar Sont, tegenover het eiland Oland. Deze kleine kolonie bestond
in 1964 nog en telde in het voorjaar 30-40 nesten.
N 0 0 r w e g e n, Fin 1and, IJ s 1and, end e Far 0 e r.
Geen broedgevallen bekend van het Zuidelijke Continentale ras, Phalacrocorax carbo sinensis. Wel broedt de nominaatvorm Phalacrocorax carbo carbo
aan de kust van Noorwegen.
F ran k rij k.
Heeft v66r 1914, volgens Mayaud (1938), gebroed in oude bomen op
enkele eilandjes in de Seine. Na de Eerste Wereldoorlog uit dit gebied als
broedvogel verdwenen.
Nog een enkel broedgeval werd door dezelfde auteur in een later artikel
(1953) gemeld, namelijk aan de oever van de Yonne, een zijrivier van de
Seine (N.O.-Frankrijk).
In de herfst en in het vroege voorjaar is sinensis een talrijke doortrekker,
zowel langs de kust als ook in het binnenland. Komt op de trek eveneens in
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Corsica voor. De nominaatvorm carbo broedt talrijk op eilandjes en rotskusten in het Kanaal.
Luxem bu rg.
De aalscholver broedt hier niet.
Bel gi e.
In enkele eendenkooien in Vlaanderen hebben zich vooral na de Eerste
Wereldoorlog Aalscholvers gevestigd. De bekendste kolonie is die in de eendenkooi te Meetkerke, gelegen noordwestelijk van Brugge, waar de Aalscholvers tezamen met Blauwe Reigers nestelen. In 1939 telde deze eendenkooi te
Meetkerke ongeveer 100 nesten van Aalscholvers. Ook vogels uit de verlaten
kolonie bij Coolkerke zijn waarschijnlijk te Meetkerke terecht gekomen.
In het oorlogsjaar 1941 heeft de kolonie veel van plunderingen te lijden
gehad en werden de nestbomen gekapt in verband met de brandstoffenschaarste. De vogels zijn toen tijdelijk weggetrokken naar de reigerkolonie te
Beiendrecht, zonder daar echter tot broeden te komen. Na de oorlog kwamen
zij gedeeltelijk weer naar Meetkerke terug. Ret aantal nesten bedroeg ongeveer 40-50.
Een tweede, kleinere kolonie heeft zich sinds 1938 gevestigd te Woumen,
dichtbij het 78 ha grote meer "De Blankaart", in de vlakte van de Yser.
Gedurende de oorlogsjaren werden zij niet al te zeer verstoord en vermeerderde hun aantal tot ruim 40 paren. Nadien is dit aantal door verstoringen en
vervolgingen teruggelopen tot 12 paren, terwijl er na 1959 helemaal niet meer
gebroed werd.
Resumerend komen wij tot de conclusie, dat het Zuidelijke Continentale
ras van de Aalscholver, Phalacrocorax carbo sinensis, uit de bovengenoemde
Westeuropese landen niet naar Nederland zal immigreren om de hier sterk
gedunde gelederen weer aan te vullen, daar de populaties in die landen niet
z6 groot zijn. In vergelijking met die landen herbergt Nederland nog altijd
de meeste broedparen en is vooral de kolonie in het Naardermeer een belangrijke "burcht". Daarentegen is de stand in Wanneperveen, zoals uitvoerig
uiteengezet, verontrustend achteruitgegaan. Ret ziet er naar uit, dat in de
toekomst op een nog verdere inkrimping van de stand dient te worden gerekend, als de nieuwe polders Zuidelijk-F1evoland en Markerwaard zijn
drooggelegd, omdat dan nog meer voedselgronden voor deze vogels verloren
zullen gaan. Maar zover zijn we, althans voorlopig, nog niet.
Vermoedelijke oorzaken van de achteruitgang.
Naar onze mening bestaan er verscheidene oorzaken, die deze verontrustende achteruitgang hebben bewerkstelligd, namelijk:
1. Verandering van broedbiotoop.
2. Vernieling door de Aalscholvers zelf van de beschikbare nestgelegenheden.
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3. Voortdurende vervolgingen en verontrustingen door de mens.
4. Inpolderingen van de voormalige Zuiderzee, waardoor minder voedselgebieden voor Aalscholvers beschikbaar zijn.
5. Vervuiling van het rivierwater, waardoor de stand der zoetwatervissen
sterk is verminderd.
1. V era n d e r i n g van bra e d b i a t a a p.
Wij hebben in het documentaire gedeelte van dit rapport verscheidene
malen medegedeeld, dat zeer rijke braedterreinen van grate moerasvogels,
waartoe oak Aalscholvers worden gerekend, in de vorige eeuw verloren zijn
gegaan, door vervening van de bodem en het droogmaken van meren en
plassen (Schollevaarseiland en het Horstermeer, am de meest bekende vaorbeelden nag eens te noemen).
Door deze werkzaamheden zijn oak in de 20ste eeuw enige broedplaatsen
voor Aalscholvers verloren gegaan.
In de beide natuurmonumenten Wanneperveen en het Naardermeer behoeven we echter met deze oorzaak geen rekening te houden.
2. V ern i e Ii n g d a a r d e A a I s c h a I v e r s z e If van deb es chi k bar e n est gel e g e n h e den.
Herhaaldelijk werd gewezen op het feit, dat de Aalscholvers kans zien,
de bomen waarin zij nestelden, in enige jaren te grande te richten. Kortlandt
(1942) schrijft, dat het vooral de nag niet geslachtsrijpe vogels in de kolonie
zijn, die zich in de eerste plaats aan boomvernielingen schuldig maken. Deze
"onrijpe zwervers", meest tweejarige vogels, hebben vaak een krachtige behoefte aan een nest en scharrelen graag metallerlei nestmateriaal rand,
dat zij uit de bomen rukken of uit al dan niet bewoonde nesten stelen. Indien
de nesten reeds zijn geoccupeerd, trachten zij op listige wijze de takken onder
het nest weg te trekken, opdat zij buiten het bereik van de snavel van de
braedende vogel blijven. Als zij dit lang genoeg volhouden, start het gehele
nest met de eieren of jongen naar beneden. Bij de wederopbouw van dit
verloren gegane nest zal de oude vogel niet de op de grand gevallen takken
gebruiken, doch weer nieuwe van de bomen rukken.
Kortlandt is van mening, dat het niet in de eerste plaats de faeces van
de Aalscholvers zijn, die de bornen doden, doch het ruwe afrukken van de
levende twijgen. De boomvernielingen wordt door deze tweejarige vogels
versneld, omdat ze veel meer takken nemen dan de adulte vogels voor het
maken van de braednesten. Hij heeft berekend, dat voor het maken van een
braednest ongeveer 1000 takken en twijgen moeten worden gebruikt. In een
kolonie van 500 nesten betekent dit derhalve al ongeveer 500.000 takken.
Hiervan worden 200.000-300.000 uit de bomen in de kolonie of in de directe
omgeving gehaald, een 200.000 uit andere nesten gestolen, terwijl voor de
afwerking nag een 100.000 planten uit slaten worden opgevist. Kortlandt
geeft toe, dat deze cijfers misschien wat aan de hoge kant zijn, maar een en
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ander geeft toch weI een afdoende beeld van de enorme ravage, die deze
vogels in een bos aanrichten. Dit zijn dan de takken, die de volwassen vogels
voor het bouwen van hun broednesten nodig hebben. Hierbij is nog geen
rekening gehouden met de hoeveelheden nestrnateriaal, die de "onrijpe
zwervers" voor hun speelnesten gebruiken. Al met al is duidelijk aangetoond,
waarorn de eigenaar van waardevol hoog geboornte, in de regel prachtige
beuken en eiken, de Aalscholvers in zijn dornein niet kan dulden, terneer daar
deze vogels op allerlei rnanieren de reigers trachten te verdrijven. De reigers
zijn op de buitenplaatsen weI graag geziene gasten, orndat ze voor hun nestbouw dode takken gebruiken en derhalve niet boornvernielend te werk gaan.
Hoe lang de door Aalscholvers "bewerkte" bornen het uithouden, hangt af
van de soort boom en vooral van de boderngesteldheid. Wij verrneldden reeds,
dat Stresernann (1923) schrijft, dat Aalscholvers in 4 jaren tijd, door het
afrukken der takken kans zagen om forse eiken te doden en in bladerloze
skeletten te veranderen. Kortlandt (1942) kwarn tot de conclusie, dat het
weerstandsverrnogen der nestbornen vooral van de grondwaterstand afhangt.
In Lekkerkerk hebben bijvoorbeeld de vlieren het zeer lang uitgehouden en
hielden nog jaren na hun dood stand. Gerniddeld fungeerden zij daar 12
jaren als nestboorn. Essen, linden en Canadese populieren deden het ongeveer 8 jaren, terwijl men voor wilgen, iepen en elzen 6 jaren kan rekenen
vanaf de ingebruiknerning als nestboorn tot het verlaten door de grote massa
Deze cijfers zijn natuurlijk ruwe schattingen.
In verband met de slechte veengrond gaat het verval in Wanneperveen
beduidend sneller. Tegenover een gerniddelde over alle boornsoorten tezarnen
genornen van 8 jaren in Lekkerkerk, staat slechts 5 jaren in Wanneperveen.
Voor de Canadese populieren op de Keizersdijk in de Biesbosch kan men
eveneens 8 jaren rekenen.
Sorns worden de bornen reeds v66r hun dood verlaten. Vlieren blijken dan
een sterk regeneratieverrnogen te hebben en herstellen zich op wonderbaarlijke wijze. Vlieren hebben echter een bezwaar, namelijk,dat Aalscholvers er
rnoeilijk in kunnen neerstrijken, tenzij de bornen half kaal zijn. Alleen in
een gernengd bos, waar hogere bornen tussen de vlieren in staan, slaagt op
den duur een Aalscholvernederzetting in de vlieren. De uitwerpselen der in
hogere bornen broedende vogels kwarnen op de lager blijvende vlieren terecht
en hebben, na verloop van enige jaren, deze bornen gedeeltelijk gedood. Eerst
dan worden zij voor Aalscholvers bewoonbaar.
Vroeg of laat ontstaat er, bij uitbreiding van de stand in een kolonie,
onherroepelijk woningnood. De later aangekornenen vinden zowel de hoge
als rniddelhoge bornen en zelfs de lagere vlierstruiken door andere Aalscholvers bezet.
Elders, met name in India, broedt - volgens de inlichtingen van Stuart
Baker (1935) - het Zuidelijke Continentale ras sinensis, zowel op rotsen en
rotsrichels, als op bornen aan de oevers van rneren en rnoerassen.
Onze Aalscholver, die tot dezelfde subspecies behoort, is van huis uit geen
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uitgesproken boombroeder, doch heeft zich aan veranderde omstandigheden
aangepast.
De meeste Aalscholvers zijn rifbroeders. In dit verband moge worden
opgemerkt, dat de nominaatvorm carbo, die zijn hoofddomicilie in Engeland
heeft, vrijwel overal in zijn verspreidingsgebied rifbroeder is, behalve in Ierland, waar deze in het binnenland in bomen aan de oevers van moerassen
broedt.
Ook in Nederland hebben in enkele druk bezette kolonies, zoals indertijd
Lekkerkerk en in de Biesbosch tegenover Drimmelen, Aalscholvers gepoogd
op de grond te nestelen. Dit waren ook in deze kolonies later aangekomen
vogels, die in bomen en struiken geen nestgelegenheden meer hadden kunnen
vinden. In de regel zijn deze grondnesten mislukt. Rondscharrelende jongen
uit de boomnesten (die eerder zijn uitgekomen) hebben de lagere bouwsels
als uitkijkpost benut om aldaar de terugkeer van hun voedselaanbrengende
ouders af te wachten. Daardoor verontrustten zij de broedende vogels op deze
grondnesten dermate, dat zij van de nesten opvlogen, waardoor de eieren
Of door de jonge Aalscholvers werden vertrapt, of door Kraaien werden
geroofd. Uiteindelijk werden deze grondnesten dan in de steek gelaten (Ruiter,
1935).
3. V 0 0 r t d u r end eve r v 0 I gin g e n en v e ron t r u s tin g e n
d 0 0 r d e men s.
Sinds de 18e eeuw heeft de Aalscholver aan felle vervolging door de mens
bloot gestaan, in hoofdzaak om de geweldige hoeveelheden vis, die de vogels
van een kolonie in een broedseizoen wegvangen. Ook als bosvernieler staat
de Aalscholver in een kwade reuk, zoals wij hierboven hebben uiteengezet.
Dat zij zich niettemin in Nederland tot medio van deze eeuw behoorlijk hebben kunnen handhaven, is een gevolg van het feit, dat zij in enige eendenkooien een gedeeltelijke bescherming genoten, omdat de vette jongen, die uit
de nesten werden genomen, een zekere handelswaarde als "wildbraad" verte·
genwoordigen. De opbrengst hiervan woog in ruime mate op tegen de schade
aan het gewas in de eendenkooi toegebracht. Ondanks deze beperkende maatregel nam de stand in Nederland in de veertiger jaren met ongeveer 10 %
per jaar toe. Indien dit "oogsten" van de jongen op deze schaal zou worden
voortgezet, hoopte Kortlandt "de kolonie te Wanneperveen zodanig te saneren, dat hij bij doelmatig beheer tot in der eeuwigheid 1000 paren huisvesting
biedt". "Wie de Aalscholver wil uitroeien", betoogde hij verder, "moet de
ouders schieten, maar wie hem wil exploiteren, moet de oudere vogels beschermen. Om semi-economische redenen moet de soort van de "zwarte lijst"
verwijderd worden, hoewel hij, tot behoud van de kolonies, beperkt moet
worden."
In zijn conclusies schuilt veel waars, maar wij schrijven niet meer anna
1942, doch anna 1964. Vooral tengevolge van de hieronder te behandelen,
in de punten 4 en 5 opgesomde oorzaken, is de Aalscholverstand in Neder-
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land sterk achteruitgegaan, ondanks de door Kortlandt aanbevo1en sanerende,
beperkende maatregelen, die in de goede Aa1scho1verjaren regelmatig werden
toegepast.
Bij bes1uit van de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is
bepaa1d, dat de Aa1scho1ver niet za1 behoren tot de beschermde vogels in de
zin der Vogelwet 1936. In feite is hij in Nederland alleen gedurende de broedtijd, d.w.z. van 1 februari tot en met 31 augustus, op overgeb1even broedp1aatsen beschermd, doch elders voge1vrij. Buiten de broedtijd is hij in Nederland nergens beschermd.
Moet de Aa1scho1ver deze nauwkeurig omschreven gebieden verlaten om
voor zijn nestjongen te gaan vissen, dan mag hij buiten genoemde territoria
worden geschoten. Bij de uitvoerige bespreking van de ko10nie aan het Belter
Wijde bij Wanneperveen hebben we reeds medegedeeld, dat in 1943 aan de
Kete1diepmonding van het Kampereiland, vanuit schui1hutten en met behu1p
van 10kvoge1s, druk op vo1wassen Aa1scho1vers werd geschoten, die daar in
de omgeving kwamen vissen om hun nestjongen te kunnen voederen. Dit
afschot had het vo1gend jaar een grote achteruitgang van het aanta1 broedparen tot gevo1g.
Kortlandt (1942) dee1de mede, dat ongeveer 20 % der in de ko10nie te
Lekkerkerk geringde jonge Aa1scho1vers wordt teruggemeld. Dit is een zeer
hoog percentage! Van de door hem genoemde aantallen geringde Aa1scho1vers in genoemde ko10nie, neem ik alleen die van de jaren 1932 tot en met
1938 over.
Geringd werden in 1932 469; in 1933 261; in 1934 521; in 1935 470; in
1936 478; in 1937 192 en in 1938 112 exemp1aren. Dit is totaa1 2503 in 7
jaren. Junge (1941) dee1de mede, dat van 1911 tot en met 1940 4125 Aa1scho1vers waren geringd en 861 terugme1dingen werden ontvangen; dit is
21 %.
Jonge voge1s ver1aten de broedp1aats reeds van half tot eind juti en verspreiden zich dan over vrijwe1 gehee1 Nederland. Buiten bovengenoemde 3
broedp1aatsen zijn zij dan vo1komen onbeschermd. Uit de terugme1dingen van
geringde voge1s is gebleken, dat in de zomermaanden in Nederland een
aanta1 jongen wordt geschoten. In de naherfst begint voor de meeste Aa1scho1vers de trek, die in hoofdzaak zuidwaarts is gericht en waaraan ook
de meerderheid der vo1wassen voge1s dee1neemt.
"Migration takes a terrible toll of life" (James Fischer in "Watching
Birds", 1941). Dit ge1dt voor alle trekvogels en niet in het minst voor de
Aa1scho1ver, de "bete noire" in 1etterlijke en figuurlijke zin van de visser
(Thijsse, 1942). Ook in de landen, waar zij doortrekken of uiteindetijk overwinteren, wordt op de Aa1scho1vers geschoten. De terugme1dingen van geringde voge1s gaan in de rege1 vergeze1d van bijzonderheden. In de meeste
gevallen zijn zij geschoten, soms dood aangetroffen.
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Vit de in "Limosa" verschenen "Resultaten van het ringonderzoek betreffende den vogeltrek, ingesteld door het Rijksmuseum van Natuurlijke
Historie te Leiden" van G. C. A. Junge, en later van J. Taapken, is gebleken,
dat de terugmeldingen kwamen uit: Frankrijk (o.a. riviermondingen), Spanje,
Italie, Marokko, Tunis (kusten); voorts van rivieren, met name in de Elbe
tot Potsdam, de Rijn tot de Alpenmeren, de Saone en de RhOne tot aan het
meer van Geneve, de Po en de Donau in Beieren en in Joegoslavie. Twee
meldingen zijn afkomstig uit Engeland en een van het eiland Riigen in de
Oostzee, Duitsland (afwijkende trekrouten!). Volgens Kortlandt (1942) is in
de regel de jacht de oorzaak van een terugmelding, zelden een natuurlijke
dood. Tijdens de trek zullen de Aalscholvers ook aan andere gevaren dan
vervolging door de mens bloot staan. Onder andere zijn sterfgevallen bekend
tengevolge van ziekte, teerolie, verdwalen op zee, verongelukken bij landing
en start en andere onbekende oorzaken. Deze worden slechts hoogst zelden
gemeld.
De mens is dus een van de ergste vijanden van de Aalscholver en vooral
de beroepsvisser, die, economisch gesproken, de meeste schade van deze
vogel ondervindl.
In de inleiding is al gezegd, dat Van Dobben in 1939 een onderzoek naar
het voedsel van de Aalscholver in de kolonie te Wanneperveen heeft ingesteld en o.m. tot de volgende conclusies kwam. De Aalscholver eet elke dag
ongeveer 1/5 van zijn gewicht aan vis; dit is circa 400 gram. AIleen al aan
palingen en snoekbaarzen vingen zij ongeveer 1/10 van de hoeveelheden, die
op dezelfde visgronden door beroepsvissers worden gevangen.
Aalscholvers voeden hun jongen vrijwel uitsluitend met zoetwatervis.
Alleen de jonge vogels, die de kolonie hebben verlaten, gaan ook aan riviermondingen in het brakke en zelfs zoute water vissen. Vroeger, toen de
kolonie in Lekkerkerk nog bestond, visten grote troepen Aalscholvers aan de
Beningen, daar waar het Spui in het Raringvliet vall. Bij lage Rijn-waterstanden is het water tussen Vlaardingen en Maassluis reeds zout en zijn daar
zeevissen en andere zeedieren te vangen, zoals garnalen, botjes en bolk (LeIs,
1952).
We kunnen moeilijk ontkennen, dat de Aalscholver zeer veel zoetwatervis
vangt, die de beroepsvisser liever in eigen netten ziet en het half miljoen
sportvissers liever zelf buitmaakt. Ret is helaas niet zo, dat de Aalscholver
alleen maar kleine vissen vangt, die voor de beroepsvisser toch onverkoopbaar zouden zijn en die uiteindelijk als meststof op het land worden gedeponeerd, of in troggen als voeder voor de varkens belanden. Rij heeft een
duidelijke voorkeur voor "maatvis" en op rijke visgronden, die blijkens het
rapport van Van Dobben in 1939 op het IJselmeer nog ruimschoots aanwezig
waren, ving hij wel degelijk grotere en dus verkoopbare vissen (zie p. 188).
De haat en de vervolgingsdrang van de beroepsvisser jegens de Aalscholver
dateert niet van gisteren of vandaag, maar is al van oudsher aanwezig. Alleen
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treedt deze heden ten dage scherper aan het licht, omdat door enige nog nader
te behandelen oorzaken de visstand in de grate rivieren achteruitgaat en ook
de beschikbare visgranden verminderen.
Of de Aalscholver voor de visstand schadelijk moet worden geacht, vaIt te
betwijfeIen en is in ieder geval niet bewezen.
Vele natuurbeschermers wijzen erap, dat hij selectief vangt. De zieke
vissen, die zich af en toe op hun lichter gekleurde zijde wentelen, worden
door de Aalscholver vlugger opgemerkt dan de donker gekleurde ruggen van
de gezonde vissen en vallen dus eerder aan deze vogels ten prooi (Thijsse,
1921). Van Dobben (1952) toonde aan, dat de Aalscholvers in het IJsselmeer
zeer veel met wormen geinfecteerde vissen vingen. Het waren vooral de grote
blankvoorns, die parasitaire wormen bij zich draegen (Ligula-species). Juist
deze blankvoorns waren de voornaamste buit van de Aalscholvers uit Wanneperveen; ongeveer 600.000 exemplaren met een getaxeerd gezamenlijk
gewicht van 233.000 kg, dit is 1/3 van de totale aanvoer van 740.000 kg. Niettemin is de populatie van blankvoorns langs de ondiepe IJsselmeerkust door
deze enorme vangsten niet opvallend verminderd.
Anderen hebben gewezen op de gunstige invloed, die in het water gevallen
excrementen van Aalscholvers op de ontwikkeIing van daphnia's hebben,
waardoor bijvoorbeeld de vis in de vijver van de eendenkooi van de Bakkers·
waal bij Lekkerkerk spoedig vet wordt. De toenmalige kooiker gaf als zijn
mening te kennen, dat de Aalscholver wei veel vis vreet, maar ook zelf vi~
teeIt (Koch, 1937). Deze mening wordt echter nog slechts door enkele vissers
in Nederland gedeeld, hoewel langzamerhand meer begrip ontstaat voor het
feit dat de Aalscholver, door het wegvangen van zieke vissen, de gezonde
exemplaren een betere kans geeft volwassen te worden.
Hoogerwerf (1937) vermeldde, dat op Oost-Java de eigenaars van visvijvers veel waarde hechten aan het nesteIen van reigers, Aalscholvers en
SlangenhalsvogeIs op de eilandjes in deze vijvers, omdat - naar men daar
meent - door de excrementen van deze vogels, die in het water terecht
komen, de algengroei wordt bevorderd. Algen worden beschouwd als het
voornaamste voedsel van de in de visvijvers gekweekte bandeng. Bovendien
komt in dergelijke vijvers een zeer goede kwaliteit kleine garnaaItjes voor,
die in de vijvers, waar de vogels niet nestelen, ontbreken. Het is algemeen
bekend, dat de "tambak burung" (= "vogelvijver") een hogere prijs opbrengt
dan de vijver, waarin geen vogels voorkomen.
Het is voor de Aalscholverstand in Nederland aIleen maar jammer, dat
men hier blijkbaar in het algemeen een ander standpunt huldigt.
4. In pol d e r i n g e n van d e v 0 0 r mal i g e Z u ide r z e e, w a a rdoor minder voedselgronden voor Aalscholvers
b esc h i k b a a r z ij n.
De zeer grote kolonie bij Wanneperveen liep in 1955 - zoals we reeds
hebben medegedeeld - vermoedelijk als gevolg van de beperkende maat208
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regelen, van 2000 nesten terug tot ruim 1000 nesten. De overeenkomst met
de Visserij-Inspectie bepaalde voor Wanneperveen een maximum van 500
broedparen, zodat nog meer eieren en jongen uit de nesten moesten worden
genomen. Niettemin hebben al deze maatregelen geen al te grote verontrusting
in de kolonie tengevolge gehad en bleef deze intact.
De Aalscholvers verloren tengevolge van de drooglegging der Zuiderzeepolders niet aIleen goede visgronden, maar moesten bovendien veel verder
vliegen om aan voedsel voor hun jongen te komen. V66r de drooglegging
van genoemde polders fourageerden de Wanneperveense Aalscholvers vrijwe1
uitsluitend in het IIsseimeer, gelegen op 20 km afstand van de koionie. Wij
merkten reeds op dat het tekort aan voedsel waarschijnIijk de primaire oorzaak is van de uitbreiding van het aantal Aalscholvers in het Naardermeer
na het droogvallen van de Noordoostpoider en van de Iatere nieuwe invasie
na het droogvallen van de grote polder OosteIijk Flevoland.
Ais eenmaal de 44.000 ha grote polder Zuide1ijk Flevoland is drooggelegd
en ook de nog grotere polder Markerwaard (60.000 ha; vermoede1ijk in 1980),
zullen tussen deze polders en het vasteland slechts kieine meren komen te
Iiggen, namelijk: IImeer, Gooimeer, Eemmeer en Veluwemeer. Voor de
Aalscholvers van de koionie te Wanneperveen komen vermoedeIijk aIleen het
VeIuwemeer, het Ketelmeer en het Zwarte Meer in aanmerking. Aalscholvers
uit het Naardermeer hebben de keuze tussen het Gooimeer en het IImeer
bij Muiden. Of deze meren zullen kunnen voorzien in de behoefte aan vis
van de Aaischolvers van beide, naar gehoopt wordt dan nog bestaande
koionies, zal de toekomst moeten Ieren.
5. Ve r v u iIi n g van h e t r i vie r w ate r, wa a r d 0 0 r des tan d
d e r zoe twa t e r vis sen s t e r k i s v e r min d e r d.
Door de vervuiling en verontreiniging van de eens zo visrijke stromen is
de visstand aanmerkelijk verminderd. Al ontbreken mij de gegevens om deze
achteruitgang in percentages aan te geven 1 dit mag m.i. toch weI als eell
vaststaand feit worden aangenomen. De eens zo rijke AaischoIverpopuiaties
in het gebied der grote rivieren (o.a. bij Lekkerkerk en in de Biesbosch) zijn
gehee1 verdwenen. Door het schoonhouden van sloten en kanalen gaat vee!
jong visbroed verloren, omdat de waterplanten grotendeeis verdwijnen. De
wateren die door motorboten druk bevaren worden, verliezen gaandeweg
hun visrijkdom. "Die boten maken het water dood", was een bekende spreekwijze. Waar men Iangs de kanten van bedoelde wateren vroeger nog groen
aantrof, heeft de sterke deining of zuiging, door de motorboten veroorzaakt,
de waterplanten los gesiagen en zijn deze uiteindelijk met de stroom naar zee
afgevoerd.
Afval en vooral chemicalien, worden, behaive in Nederland, ook in de
buurlanden in de grote rivieren ge1oosd.
Wie, zoais schrijver dezes, eerst na meer dan 25 jaren weer in de gelegen209
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heid was het oosten des lands te bezoeken, komt onder de indruk van de
ernstige vervuiling der eens zo heldere beekjes.
Aan het slot van de in1eiding stelde ik de vraag: "Moeten we wat aan
de Aa1scho1ver doen, of niet?".
Ik meen thans vo1doende te hebben aangetoond, dat deze vraag bevestigend
za1 moeten worden beantwoord.
Dit positieve resultaat is in de eerste p1aats te danken aan Dr. G. A. Brou·
wer, die op de meest we1willende wijze ook vele ongepub1iceerde en recente
gegevens over de Aa1scho1vers in Nederland ter beschikking van rapporteur
heeft gesteld. Hiervoor zijn wij hem zeer erkente1ijk.
Ten aanzien van de Aa1scho1verstand in Nederland is er m.i. dus inderdaad
"pericu1um in mora".
Van de 23 in 1926 door Brouwer genoemde nederzettingen, zijn thans nog
2 ko1onies over, waarvan - wat het voortbestaan betreft - die bij Wanneperveen ernstige zorgen baart.
Dankzij het rapport dat voor deze pub1icatie de basis vormde, is de Aa1scho1ver in 1965 en 1966 volledig beschermd.
Ter voorkoming van woningnood in de beide ko1onies wordt aanbevo1en
tussen de hogere bomen, waar moge1ijk, 1age v1ierstruiken aan te p1anten,
aangezien deze in Lekkerkerk hebben bewezen meer dan 12 jaren a1s nestboom voor Aa1scho1vers te kunnen fungereD. Bovendien zijn v1ieren zeer
gunstig, omdat hun dichte takkenwirwar een buitengewoon stevig houvast
voor de nestbouw van deze vogels biedt (Kortlandt, 1942). Ook wordt de
suggestie gedaan nieuwe proeven met "kunstnesten" te nemen. Gedacht wordt
aan dikke platforms van rietmatten, die dicht aaneenges10ten op staketse1s
boven het water worden gep1aatst.
Op de riffen bouwen de Aa1scholvers hun nesten zeer dicht bij elkaar,
zoals de koloniebroeders gewoonlijk doen. Wanneer deze rietmatten door de
vogels a1s platform worden geaccepteerd, mag men ook verwachten, dat
hierop veel nesten worden gebouwd. Zorgt men dan in de nabijheid voor een
voldoende voorraad takkenmateriaal, dat men van elders heeft gehaald, dan
zou het in het Natuurmonument aanwezige bas hierdoor enigszins gespaard
worden. Dergelijke platforms van rietmatten bieden ook zangvoge1s nestge1egenheid. Zij zouden de onderkant van deze kunstmatige bouwse1s kunnen
benutten om daarin hun nest te bouwen.
SUMMARY:
This report is written owing to the need of documentation about the decrease of the
cormorants in the Netherlands.
Cormorants feed exclusively on fish, and in a couple of years ruin the trees on which
they breed. Therefore many people, especially fishermen and anglers, don't like these
birds and persecute them in every possible way.
In 1939 Van Dobben (1952) carried out an investigation in the rookery near the
village of Wanneperveen about the food of the cormorant. In that year the population
consisted of 4.000 adult birds, 2.000 non-breeding birds and 5.000 nestlings. During
the breeding season the nestlings were fed ohiefly with fresh water fish, whioh the
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cormorants captured in the NE part of the IJsselmeer (the fishing-ground of the Wanneperveen rookery). There was a clear preference for large fi~hes (30-40 cm length;
eels up to 65 cm length). On the basis of an average daily ration of 400 grammes the
total requirement in this rookery during the breeding season in 1939 amounted to
740.000 kg. This quantity cannot be treated as negligible and for economic reasons the
cormorant was considered a very harmful bird, particularly by fishermen. Van Dobben
mentioned that only its great vitality and faculty of adaption has saved the bird
from extermination in this densely populated country. Cormorants try to establish
their colonies in a quiet place, e.g. in trees in duck-decoys. The fact that young cormorants have a certain economic value is possibly responsible for the survival of the
species as a Dutch breeding bird. In the largest rookeries (Lekkerkerk and Wanneperveen) a great deal of the young cormorants were "harvested" before they could fly.
The places of the rookeries in the Netherlands were recorded:
a. in the middle of the 19th century (3 large rookeries)
b. 1926 thirteen rookeries with 1900 pairs in 1925 and at least 1350 pairs in 1926;
censuses made by Brouwer (1927)
c. 1941 census made by Kortlandt (1942) 3700 pairs and more.
Some rookeries were deserted by the cormorants after severe persecution by fishermen or in consequence of wartime activities. In 1956 there only remained three large
rookeries, namely: Wanneperveen (Belter Wijde) and the Naarder Meer (owner: Society
for the preservation of Nature, in the Netherlands) and "Bakkerswaal" a property of
the foundation "het Zuidhollands Landschap", a provincial organisation for the preservation of the countryside. In that year an appointment was made with the Fishery
Authorities by which the number of breeding pairs to be allowed in these three rookeries
was fixed at 500 breeding pairs for Wanneperveen, 400 for the Naardermeer and
approximately 300 for Lekkerkerk.
Most probably in consequence of river pollution through which the total number of
freshwater fish decreased, the cormorants finally deserted the rookery at Lekkerkerk
and have not returned since 1959. In view of this fact, the number of breeding pairs
allowed in the Naardermeer was increased from 400 to 600. The cormorants in the
rookery at Wanneperveen lost their good feeding grounds after the reclaiming of the
IJsselmeerpolders. Especially after the reclaiming of the polder Eastern Flevoland the
number of cormorant nest decreased to 150. Many cormorants moved from Wanneperveen to the Naardermeer. In 1964 there were about a thousand breeding pairs in this
rookery and restrictions had to be applied until 600 nests remained.
In other West-European countries there are only a few rookeries of little importance.
In Denmark about 300 pairs of cormorants nested in 3 colonies in 1964, in Sweden
there was a small colony with 30-40 nests, and in Belgium 40-50 pairs in one colony.
For the Southern Cormorant (Phalacrocorax carbo sinensis) the Netherlands are the
last stronghold in Western Europe. As a result of this report the cormorant in the
Netherlands is fully protected in the whole country throughout the whole year during
the years 1965 and 1966, for the cormorants in the Netherlands there is rea,lly
"periculum in mora".
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