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Jaarlijks verschijnen er verslagen van Vogelwerkgroep Meijendel met daarin het
aantal in Meijendel vastgestelde broedvogels, zo ook van de aalscholver Het gaat
hierbij echter voornamelijk om alleen kale cijfers, waardoor het moeilijk is om een
goed beeld van een ontwikkeling te krijgen. In de 'Broedvogelatias' (Van der Meer
1996) staat wel een korte geschiedenis van de aalscholverkolonie, maar de cijfers
gaan maar tot 1995, terwijl zich in sindsdien grote veranderingen in de kolonie
hebben voorgedaan. Tijd dus om alles eens op een rijtje te zetten.
In dit artikel wordt allereerst de ontstaansgeschiedenis en de aantalsontwikkeling tot 1998 beschreven. Daarnaast w o r d t voorzover mogelijk, aandacht geschonken aan het broedsucces, voedselgebieden en toekomstverwachting.

Een geschiedenis van weifelaars en twijfelaars
In de eerste helft van de tachtiger jaren nam het aantal in Meijendel waargenomen
aalscholvers sterk toe, vooral in het vroege voorjaar en de late zomer In 1985 werd
er overzomerd bij pan 4 (kavel 45) en door de toenmalige waarnemer werd
broeden niet uitgesloten, maar er werden geen nesten gevonden (Van der Meer et
al 1987). Omdat een aalscholvernest moeilijk over het hoofd is te zien, zeker als er
jongen zijn, mag worden aangenomen dat er in 1985 inderdaad niet is gebroed.
In 1986 verbleven bij pan 4 opnieuw enkele tientallen aalscholvers, vooral
onvolwassen dieren, en ditmaal werd er balts en transport van nestmateriaal waargenomen. Zeer duidelijke aanwijzingen, maar er werden opnieuw geen nesten
gevonden (van der Meer et al 1987). Terecht werden er dan ook geen broedparen
opgegeven. Het is daarom merkwaardig dat er jaren later voor 1986 drie paar werden vermeld (Van Eerden & Gregersen 1995). Onduidelijk is waar dit cijfer vandaan
komt. Het is weliswaar toegestaan om paren te tellen in plaats van nesten, maar
dan alleen als het tellen van nesten niet mogelijk is, maar dat kan in Meijendel toen
zeker nog geen probleem geweest zijn.
Het was een grote verrassing voor de waarnemer (L v Dam) toen hij later in de
winter ineens tientallen nesten aantrof in een paar wilgen op een eilandje in pan 4.
Die had hij toch zeker niet over het hoofd kunnen zien. Bij navraag bleek dat er
door de (toen nog) DWL dertig kunstnesten waren geplaatst (Van der Meer et al
1988). Dat was gebeurd op initiatief van een Haagse cineast, omdat dat in het
Brede Water op Voorne ook zo goed gewerkt had. Kennelijk nam men aan dat je
het als aalscholver niet in je hoofd zou halen om je heil in Meijendel te zoeken als
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je niet zwaar geestelijk of lichamelijk gehandicapt was. De vogelwerkgroep protesteerde formeel tegen deze gang van zaken omdat die in strijd was met het
Beheersplan 1983 en er geen overleg had plaatsgevonden. Ook de aalscholvers
leken te protesteren. In ieder geval werden in 1987 geen aanwijzingen tot broeden
vermeld (Van der Meer et al 1988). En dan ineens in 1988 lijken de aalscholvers te
willen bewijzen dat ze wel degelijk nesten kunnen bouwen, maar dan wel op een
plaats die ze zelf willen. Bij pan 20 (kavel 16) waren het hele broedseizoen aalscholvers aanwezig, waarvan vier subadult. Begin mei werd een broedende vogel waargenomen, maar na ruim vier weken was het nest verdwenen, net als de aalscholvers
(Van der Meer 1990). Later werd wat misprijzend van 'schijnbroeden' gesproken
(Oppentocht 1992), maar daar is geen reden voor Volgens de verschillende handleidingen van SOVON is de aanwezigheid van een (nieuw) nest in mei voldoende om
van een broedgeval te spreken (Van Dijk 1996 en eerder, Van Dijk & Hustings 1996).
Daarvoor hoeven dus geen jongen te worden gezien. In 1988 hebben we dus ons
eerste zekere broedgeval. Van Eerden & Gregersen (1995) vermelden voor dit jaar
twee paar in Meijendel. Net als voor 1986 is het niet duidelijk waar dit cijfer
vandaan komt. Dan is het twee jaar stil. Van 1989 en '90 weten we alleen dat er het
hele jaar in het duin verblijvende aalscholvers werden waargenomen (Oppentocht
1992). In 1991 is het opnieuw raak, dit keer op de oude plaats bij pan 4. Er wordt
een donsjong waargenomen in een nest in een van de wilgen waarin vijfjaar
eerder de kunstnesten waren geplaatst (Oppentocht 1993a). Of het ook een kunstnest was vermeldt de historie niet. Er wordt ook niet vermeldt of dat jong is uitgevlogen, maar er wordt gesproken van 'het eerste echte broedgeval' en aangezien
het broedgeval van 1988 niet echt werd gevonden, nemen we aan dat dit
inderdaad het geval is geweest.

—

Eindelijk op weg

Na het eerste broedgeval in pan 4 schoot het
aantal in 1992 omhoog naar tenminste 21,
hoewel Oppentocht (1993b) er slechts 20
1
meldt.
Op het eilandje zaten nu 13 nesten in
twee wilgen, de rest tegen het hellingbos op
de vaste wal, de meeste daarvan in ratelpopulieren.
Na die eerste sterke toename in 1992 ging
het tot 1996 in een steeds afnemend tempo
Fig. 1: Aantalsontwikkeling.
vooruit. Op het eiland nam het aantal toe tot 21,
een nieuw eilandje werd in gebruik genomen en
op de vaste wal vond eerst uitbreiding plaats (uiteindelijk ook hoog in de eiken) en later een sterke verdichting. De kolonie raakt nu
snel uitgewoond en langzamerhand zien we een sociëteit ontstaan op een eiland en
langs de oever van de noordwestelijke uitloper van de plas. De grote populieren daar
lijken ook de enige goede mogelijkheid in de directe omgeving om uit te breiden.
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In 1997 was het dan zover: de oude kolonie ging achteruit. In het centrum en zelfs
op het oude eiland was nog wei enige toename, maar de zuidwestkant van de baai
was vrijwel leeg. In totaal vier nesten minder dan in 1996, maar om de hoek waren
er veertig bijgekomen. Negentien op het eiland en 21 op de noordoever De grootste toename sinds 1992 en een derde deel van de nesten zat in de nieuwe subkolonie. In 1998 zette dit proces zich verder voort. In de oude kolonie is het hard achteruit gegaan. Zo is het aantal op het eerste eiland teruggelopen van 23 naar 5. Om
de hoek is de boel echter geëxplodeerd. Daar zitten nu al veel meer nesten dan er
ooit in de oude kolonie hebben gezeten. Ze zitten niet meer alleen in de
populieren van vorig jaar, maar ook in meidoorns en eiken op de andere oever; aan
de achterkant van de oude kolonie dus. Figuur 1 brengt de geschetste ontwikkeling
sinds 1991 in beeld.

Waar komt dat allemaal vandaan?
Sinds 1991 is het aantal nesten in de kolonie dus voortdurend toegenomen. Een
vraag is natuurlijk waar al die vogels vandaan komen. Voor het paar van 1991 is dat
duidelijk: dat kan alleen maar van elders zijn gekomen, en ook een aantal jaren
daarna moeten ze van buiten zijn gekomen, want jonge aalscholvers gaan pas na 45 jaar broeden (Cramp 1977). Pas na die tijd kunnen we een groei verwachten die
gebaseerd is op de eigen aanwas. Maar is de geconstateerde toename ook te
verklaren uit die eigen aanwas? Daarvoor moeten we in de eerste plaats weten
hoeveel jongen er in de kolonie groot worden.
In 1996 (16 juni) heb ik daarom een poging gedaan om het broedsucces te
bepalen door per nest de jongen te tellen. Een klein deel van de jongen had het
nest al verlaten en op andere nesten werd nog gebroed. Uiteindelijk heb ik van 37
van de 84 nesten het aantal jongen bepaald. Deze jongen waren zo groot dat
mocht worden aangenomen dat ze het nest zouden verlaten. In 4 nesten zat 1 jong,
in 23 nesten 2 jongen en in 10 nesten 3 jongen. Dat maakt een gemiddelde van
2.16 jong per nest.
Boudewijn & Dirksen (1995) vermelden van zeven kolonies in Nederland het
gemiddeld aantal eieren, het aantal uitgekomen eieren en het aantal uitgevlogen
jongen. Veruit het hoogste gemiddelde aantal uitgevlogen jongen per nest in die
reeks is 2.16. Precies wat in de Meijendelse kolonie is gevonden dus. De
overeenkomst is nog sterker, want het gaat hier om de enige zeekustkolonie in het
overzicht namelijk die in het Brede Water op Voorne. Later zullen we zien dat de
Meijendelse kolonie een zoutwaterkolonie is. Nu kunnen we gaan kijken of de
berekende reproduktie voldoende is om de toename in de kolonie te verklaren
Figuur 2 toont een vergelijking tussen het werkelijk aantal nesten in de kolonie en de aantallen die we zouden verwachten op basis van het aantal
grootgebrachte jongen. Daarvoor heb ik een aantal aannamen moeten doen: 1. Het
in 1996 vastgestelde gemiddeld aantal jongen per nest is maatgevend; 2. Er treedt
geen sterfte op; 3. Jongen zijn na vijfjaar geslachtsrijp; 4. De geslachtsverhouding
bij de jongen is 1:1; 5. De jongen gaan allemaal in de geboortekolonie broeden.
De staven rechtsonder geven per jaar het maximaal te verwachten aantal nieu66

we rekruten (paar) uit eigen gelederen. Voor het gemak ben ik daarbij niet
uitgegaan van de geconstateerde 2.16 jong per nest maar van twee jongen,
oftewel een paar per nest. De cijfers komen daardoor overeen met het aantal nesten van vijfjaar eerder. De lijn daarboven geeft de theoretische ontwikkeling van
de kolonie als de eigen jongen de enige bron zouden zijn. Er gaapt een zeer groot
gat tussen deze lijn en die welke het aantal getelde nesten weergeeft. Als de kolonie alleen groeide door de eigen aanwas, zouden er in 1998 niet 200, maar slechts
57 nesten (het oorspronkelijke nest-i-1-f21-1-44) zijn geweest. Bedenk dat er in dit
verhaal geen rekening is gehouden met sterfte. In werkelijkheid treedt er natuurlijk
wel sterfte op. Cramp (1977) geeft een voorbeeld dat er op neerkomt dat er na vijf
jaar nog maar 32% van de jongen over is. In dat geval zouden er in 1998 maximaal
maar 21 nesten zijn geweest.
Er is maar één conclusie mogelijk: Hoewel de reproduktie helemaal niet slecht
is, is die bij lange na niet voldoende om de toename van het aantal paren te verklaren. De kolonie bestaat op dit moment dus voor tenminste 67% uit vogels die van
elders zijn gekomen.
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Rest de vraag waar al die vogels vandaan zijn gekomen. De afgelopen 15 jaar zijn
de aalscholvers overal in NW Europa sterk toegenomen, niet alleen in aantal, maar
ook in aantal kolonies. Het is dus niet vreemd dat ze zich ook in Meijendel hebben
gevestigd. Opvallender is dat de laatste jaren een aantal grote kolonies in Nederland (waarbij die in de Oostvaardersplassen) sterk zijn achteruitgegaan, terwijl die
van Meijendel sterk groeit. Er is dus mogelijk sprake van een verschuiving, maar
daar is moeilijk achter te komen. In 1996 zag ik in onze kolonie wel een onvolwassen exemplaar met een oranje kleurring die een aanwijzing zou kunnen vormen,
maar de herkomst daarvan heb ik niet kunnen achterhalen. In de tachtiger jaren
werden Deense aalscholvers broedend aangetroffen in de kolonie van de
Oostvaardersplassen (Van Eerden & Gregersen 1995) en ook in de beginjaren van de
kolonie in het Brede Water op Voorne werden Deense vogels waargenomen
(Hoogendoom 1995). Voorlopig tasten we wat dat betreft dus in het duister

Waar halen ze het vandaan?
Met het groter worden van de aalscholverkolonie in Meijendel, is ook het aantal aalscholvers in de wijde omgeving toegenomen. Ze zijn nu gewoon op o.a. Kaag,
Westeinder, Valkenburgermeer, Vlietland, de Haagse stadsgrachten en parkvijvers, en
de infiltratieplassen van Meijendel, Berkheide en Solleveld. We mogen aannemen dat
een deel van deze dieren uit de Meijendelse kolonie afkomstig is, maar zekerheid
daarover hebben we niet omdat we ze niet als zodanig kunnen herkennen. Het is
dan ook voorbarig om te concluderen dat de Meijendelse aalscholvers hun voedsel
uit de zoete binnenlandse wateren halen. Bovendien wijst de praktijk anders uit. Ik
heb geen systematische tellingen vanuit de kolonie gedaan, maar duidelijk is dat er
nauwelijks voedselvluchten landinwaarts gaan. Het overgrote deel vliegt vanuit de
kolonie rechtstreeks naar zee. Dat is een afstand van ongeveer anderhalve kilometer.
Een klein deel vliegt meestal vrij hoog, in noordelijke richting, waarbij ze ongeveer
de kop van het Wassenaarse Slag kruisen. Waarnemingen vanuit de zeereep bij paal
97 en het Meijendelse Slag lieten zien wat er verder gebeurt. Bij het strand aangekomen vliegt een deel gelijk door naar zee. De rest vliegt over het strand in noordoostelijke richting en kiest langzamerhand ook zee. Ze vliegen daarbij ver de zee in
en strijken achter de branding neer, waar ze gaan vissen. Ze zijn dan nauwelijks
meer te ontdekken. Zo telde ik er op een meidag in 1996 meer dan drie maal
zoveel uit zee opvliegend dan ik er tevoren had kunnen ontdekken. Tijdens de zeetrektellingen ten noorden van Katwijk worden betrekkelijk weinig aalscholvers
gezien (Hoogendoom 1995, Meijer 1996) en vrijwel niet fouragerend (mond. med.
Bas van der Burg), zodat we mogen concluderen dat ze op zee hun voedsel vooral
halen tussen de badplaatsen Scheveningen en Katwijk. Dat zegt echter nog niets
over het belang van de zee als voedselgebied. Om daar een indruk van te krijgen
heb ik in 1995 en deels in 1997 getracht om tijdens broedvogelinventarisaties in het
tussen de kolonie en zee gelegen kavel 2 de van en naar zee vliegende aalscholvers
zo goed mogelijk te tellen. Die nauwkeurigheid is beperkt omdat mijn prioriteit
elders lag en er ook niet altijd (voldoende) zicht op de lucht was. De tellingen
geven daardoor slechts een indicatie. Zo telde ik bijvoorbeeld op 14 juni 1996 in
68

enkele uren 85 aalscholvers op weg naar zee en 22 terugkerend naar de kolonie.
Op dat moment waren er 84 bezette nesten in de kolonie, met dus tenminste 168
volwassen vogels, zodat we mogen aannemen dat tenminste de helft van het aantal
volwassen vogels die ochtend op zee is gaan vissen. Naast de onnauwkeurigheid
van de tellingen, hangt de onzekerheid ook af van de duur van de voedselvluchten.
Platteeuw & Van Eerden (1995) vermelden voor de kolonie in de Oostvaardersplassen voedselvluchten van gemiddeld twee uur, waarbij ze in de jongentijd 48%
van de tijd per dag uit vissen zijn. De afstand tot het voedselgebied lijkt daarbij een
ondergeschikte rol te spelen, omdat er bij korte afstanden meer voedselvluchten
worden gemaakt, waardoor de totale afwezigheid ongeveer gelijk blijft. Op basis
van deze informatie mogen we aannemen dat de summiere tellingen in Meijendel
toch wel een goede indruk zullen geven en dat het overgrote deel van het voedsel
op zee wordt gehaald. De grootste onzekerheid in onze tellingen is dan dat we niet
zeker kunnen zijn dat alle getelde vogels op voedselvlucht broedvogels waren, of
dat er ook overzomerende, niet broedende, vogels bij zaten. Om daarvan een
indruk te krijgen heb ik in juni 1996 alle in de kolonie aanwezige vogels geteld. Ik
kwam daarbij tot 241, inclusief de grotere (dus zichtbare) jongen.
Als we aannemen dat van de 168 broedvogels de helft uit vissen was (Platteeuw
& Van Eerden 1995), en dat ik maximaal 150 jongen heb kunnen tellen, komen we
op 234 vogels. Dat komt wel zeer dicht in de buurt van het getelde aantal, wat de
indruk wekt dat het aantal 'overtollige' aalscholvers niet erg groot kan zijn.

Waar moet dat heen?
We hebben nu gezien hoe het met de kolonie tot nu toe is gegaan. Rest de vraag hoe
het verder zal gaan. Tot nu toe is de groei van de kolonie vrijwel helemaal toe te
schrijven aan import, maar zelfs als die import vanaf nu zal stoppen, dan nog kunnen
we in de komende jaren uit eigen aanwas een sterke groei van de kolonie verwachten.
Afhankelijk van de sterfte mogen we dan over vijfjaar ergens tussen de 300 en 600
nesten verwachten. Het is echter niet zo waarschijnlijk dat de import plotseling zal
stoppen. Als die op de oude voet doorgaat kunnen we reeds volgend jaar tegen de
300 nesten verwachten en zijn er over vijf jaar 750. Tenzij de import de komende
jaren sterk toeneemt, zal de kolonie vanaf nu vooral gaan groeien door eigen aanwas
(zie fig. 2) Wat dat betreft is er dus geen probleem. Met de zee in de nabijheid zit het
met het voedsel waarschijnlijk ook wel goed. Als het om een normale vogelsoort ging
zouden we zondermeer een sterke en langdurige groei kunnen verwachten, maar de
aalscholver is geen normale vogel. Met zijn scherpe uitwerpselen doodt hij zijn eigen
nestbomen die daardoor onaantrekkelijk of onbruikbaar worden. Na verloop van tijd
moeten er dus nieuwe nestbomen gevonden worden. We hebben dat in onze kolonie
al zien gebeuren. De oude kolonie is grotendeels verwoest en verlaten en zelfs de in
1996 in gebruik genomen populieren zijn nu al sterk aan het aftakelen. Waar ze nu
zitten is nog wel een paar jaar groei mogelijk, maar er zal zeker een moment komen
dat ze opnieuw zullen moeten verhuizen. De grote vraag is dan waarheen. In de
directe omgeving van pan 4 zijn nog wel enige populierengroepen langs het water
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beschikbaar waarin ze een paar jaar vooruit kunnen, maar eens houdt het hier op.
Veel hangt af van de bereidheid om meer dan nu het geval is in meidoorns enz., en
niet boven het water te broeden. Met de aanwezigheid van vossen is massaal op de
grond broeden niet te verwachten. Ze zullen dus eens een grote sprong moeten
maken. Een afsplitsing is bij kolonievogels niet waarschijnlijk, dus als ze gaan, gaan ze
massaal. Het duin is groot en langs vrijwel alle infiltratieplassen staan geschikte
bomen om in ieder geval tijdelijk een aalscholverkolonie te kunnen huisvesten. De
vraag is of ze de sprong zullen maken, en zo ja, waarheen. Misschien verdwijnen ze
gewoon naar elders. De tijd zal het leren.

Tot slot
De aalscholvers zijn een aanwinst voor het duin. Deze rare snuiters brengen een
beetje leven (en dood) in de brouwerij. Ze kunnen ons ook wat leren over ons duingebied bijvoorbeeld dat hoewel er in de infiltratieplassen zeker 400 kilo vis per hectare aanwezig is (Paalvast 1991), deze in vergelijking met de zee kennelijk nauwelijks de moeite waard zijn om te bevissen. Of dat als een gebrek aan kwaliteit van
die plassen moet worden gezien laat ik hier in het midden.
Meer dan de meeuwen deden en de futen doen, leggen de aalscholvers een
relatie tussen de zee en het duingebied. Ze hebben van onze duinen dus weer
echte kustduinen gemaakt.
Of de toegenomen nutriëntenstroom van zee naar het infiltratiewater een lust
of een last is weet ik niet. Tot nu toe heeft de DZH geen aanleiding gezien om in te
grijpen. Vergeleken met de grote hoeveelheden mest die de tienduizenden meeuwen vroeger in het duin deponeerden, is wat de aalscholvers doen ook maar een
peuleschil.
Ik heb hierboven duidelijk gemaakt dat de kolonie zich op den duur zal moeten verplaatsen om in stand te kunnen blijven of te kunnen doorgroeien. Zo'n verplaatsing of nieuwe vestiging wordt over het algemeen voorafgegaan door een
'sociëteit', een plaats in bomen waar veel vogels lange tijd verblijven en misschien
slapen. Dit kan in een groot deel van het duin gebeuren en we zullen dus goed
moeten opletten, want voor we het weten is de kolonie daarheen verplaatst. Ik doe
mijn best om een dergelijke ontwikkeling tijdig te signaleren, maar ik hou mij aanbevolen voor tips door andere regelmatige duinbezoekers

70

Literatuur

Boudewijn, TJ 81 S Dirksen (1995). Impact of contaminants on the breeding succes of the Cormorant
in the Netherlands. Ardea 83(1): 325-338.
Cramp, S (ed) (1977). Handbook of the Birds of Europe the Middle East and North Africa. OUR
Oxford.
Dijk, AJ van (1996). Broedvogels inventariseren in proefvlakken. Handleiding Broedvogel
Monitoring Project (BMP). SOVON/CBS, Beek-Ubbergen.
Dijk, AJ van & F Hustings (1996). Kolonievogels en zeldzame soorten. Handleiding Landelijk
Soortonderzoek Broedvogels (LSB). SOVON/CBS, Beek-Ubbergen.
Eerden, MR & J Gregersen (1995). Long-term changes in the northwest European population of
cormorants. Ardea 83: 61-79.
Hoogendoom, I. (1995). Aalscholvers broedend te Meijendel. Sula 9(4): 151-156.
Meer, HP van der, JP Oppentocht, H Wanders & GF Wilmink (1987). Vogelonderzoek in Meijendel,
jaarverslag 1986.
Meer, HP van der (red), JP Oppentocht, H Wanders & GF Wilmink (1988). Vogelonderzoek In
Meijendel, jaarverslag 1986.
Meer, HP van der (1990). Vogelwerkgroep Meijendel. Jaarverslag 1988. VWG Meijendel.
Meer, HP van der (1996). Atlas van de broedvogels tussen Katwijk en Scheveningen. DZH-NLB.
Meijer, A (1996). De vogels van Katwijk. Vogelklub Katwijk.
Oppentocht, JP (1990). De broedvogels van Meijendel, 1989 en 1990. Meijendel Mededelingen 23.
Oppentocht, JP (1993a). Broedvogels in Meijendel in 1991. Meijendel Mededelingen 25.
Oppentocht, JP (1993b). De broedvogels van Meijendel in 1992. Meijendel Mededelingen 26.
Paalvast P (1991). Vispopulaties in de infiltratiepannen van het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland.
Meijendel Mededelingen 21.
Platteeuw M 8< MR van Eerden (1995). Time and energy contstraints of fishing behaviour In
breeding cormorants at Lake IJsselmeer, The Netherlands. Ardea 83: 223-234.

—

Samenvatting

Na een hoop gesputter vanaf 1985 hebben de aalscholvers zich in 1991 in Meijendel
gevestigd. Dat het plaatsen van kunstnesten in 1986/87 daarbij een rol heeft
gespeeld is niet waarschijnlijk, en zeker niet aantoonbaar. Tot 1996 nam de kolonie
in een steeds afnemend tempo toe tot 84 nesten. Daarmee was kennelijk de draagkracht van de lokatie bereikt want in 1997 bleek een gedeeltelijke verhuizing
noodzakelijk. In 1998 is het aantal nesten gestegen tot 200, waarvan het overgrote
deel in de nieuwe overloop. Het broedsucces is met 2.16 jong per nest goed. maar
tot nu toe is de toename vooral toe te schrijven aan import. Naar verwachting zal
daar echter op korte termijn verandering in komen. Een verdere (sterke) toename is
dan ook te verwachten, maar de huidige lokatie laat die groei op de langere
termijn waarschijnlijk niet toe, zodat een verhuizing te verwachten is. Het voedsel
wordt voornamelijk op zee tussen Scheveningen en Katwijk gehaald.
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