
 

Vroege Vogels in de klas 
De grote zilverreiger 
 

Leeftijd: 13-15 jaar   
Niveau:  VO onderbouw  
 
Samengevat 
De bekendste en meest voorkomende 
reiger in Nederland is de blauwe reiger, 
maar er komen de laatste jaren ook 
steeds meer grote zilverreigers in ons 
land voor. Vroeger trokken die in de 
winter vooral naar warmere gebieden, 
maar eigenlijk kunnen ze in Nederland 
ook aan voedsel komen.  
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
Reiger, trekvogel, standvogel, symbiose, 
ganzen, broeden   
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de kerndoelen: 
- 31 – Het milieu 
- 32 – Processen in de natuur 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie van 
‘Vroege Vogels in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s over reigers, zoals: 
‘De purperreiger’ en ‘De zwaan’. 
 
Antwoorden 
1 B 2 Bijvoorbeeld: Uiterlijk is anders, 
Gedrag als het te koud wordt (blauwe 
reiger blijft op dezelfde plek, grote 
zilverreiger trekt verder), Voorkomen in 
de stad (blauwe reiger wel), Slaapgedrag 
(zilverreiger komt samen). 3a Midden-
Europa: Polen, Wit-Rusland, Oekraïne. b 
Pijl van Midden-Europa naar het Westen, 
zoals Nederland en eventueel verder naar 
Zuid-Europa (Middellandse Zeegebied). c 
Zuid-Europa: Spanje, Portugal, Italië, 
Noord-Afrika. 4a Om makkelijker aan 
voedsel te komen, de ganzen trappelen op 
de grond waardoor de reigers makkelijker 
aan muizen komen. b Symbiose (specifiek: 
commensalisme) c Eigen antwoord, zoals: 
vogels eten insecten van runderen. 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 De grote zilverreiger komt steeds vaker 
voor in Nederland. Waarom was hij vroeger 
minder vaak te zien in ons land? 
A Toen werden ze afgeschoten door jagers. 
B Toen trokken ze in de winter vaak naar 
warme landen. 
C Toen bestonden ze nog niet. 
 
2 Er zijn veel verschillen tussen de grote 
zilverreiger en de blauwe reiger. Noem drie 
belangrijke verschillen. 
 
3 De grote zilverreiger komt niet alleen in 
Nederland voor. Hij overwintert en broedt 
op specifieke plekken in Europa.  
a Kleur het gebied waar hij broedt blauw. 
b Geef met een pijl aan waar de vogels 
heenvliegen in de winter. 
c Als er een echt strenge winter is, trekt de 
zilverreiger nog verder. Geef dat gebied een 
rode kleur. 

 
 
Verdiepingsvragen 
 
4 Opvallend aan de grote zilverreiger is dat 
hij vaak in de buurt van kolganzen te 
vinden is. 
a Waarom zoekt hij de ganzen op? 
b In de biologie heeft zo’n samenwerking 
tussen twee diersoorten een naam. Hoe 
heet dat? 
c Geef nog twee voorbeelden van 
diersoorten die gebruikmaken van een 
andere diersoort om aan eten te komen. 
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