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Jacques van der Neut schrijft in Van Nature over opvallende

waarnemingen in de natuur. Hij werkt als boswachter in De

Biesbosch. Daarnaast is hij een verwoed natuurfotograaf.

H
et paartje visarenden in
het boomnest bracht dit
jaar drie jongen ter we-
reld. Een ander paartje,
dat broedde op de dwars-

vleugel van een hoogspanningsmast
in spaarbekken De Gijster, presteerde
hetzelfde. Zes jonge visarenden, een
prachtig resultaat! 

Aanvankelijk werd er van vijf jonge
visarenden uitgegaan. Later werd er
echter in het boomnest nog een ‘na-
komertje’ ontdekt. Het wijfje legt
haar eieren met tussenpozen, waar-
door er bij het uitkomen sprake is
van verschil in grootte. Uit de litera-

plaren trekken verder, naar de omge-
ving van de Nigerdelta. Gewoonlijk
vertrekken de volwassen vogels het
eerst, enkele weken later gevolgd
door de juveniele exemplaren. Het
daarop volgende jaar keren de adulte
vogels in eind maart of begin april te-
rug, terwijl de jonge vogels nog een
jaar of twee in de overwinteringsge-
bieden blijven om vervolgens als
tweede- of derdejaarsvogel naar
Noordwest-Europa terug te keren. 

Enorme afstanden
In korte tijd vliegen zij enorme af-
standen. Zo fotografeerde ik op 27 ok-

wuste visarend rond in Djoudj, op
een afstand van ruim 4.600 kilome-
ter! Tijdens deze reis kunnen ze on-
derweg langdurig in geschikte viswa-
teren blijven hangen. 

Voor de visarend zijn de Biesbosch
en andere delen van het benedenri-
vierengebied uitstekende visgebie-
den. Sinds de afsluiting van het Ha-
ringvliet in 1970 is het aantal visaren-
den in de Biesbosch duidelijk toege-
nomen. De vele dode bomen rondom
ondiepe, visrijke lagunes in dit zoet-
watergetijdengebied oefenen blijk-
baar een enorme aantrekkingskracht
uit op deze fascinerende roofvogels. 

Zes jonge visarenden!
! De waterrijke omgeving van het boomnest in het getijdenmoeras. FOTO’S JACQUES VAN DER NEUT ! Een visarend landt op het boomnest in de Noordwaard. 

In betrekkelijk korte tijd is de visarend een bekende Biesboschbewoner geworden.

Het broedsucces van deze magnifieke, voornamelijk visetende roofvogel is te danken aan

de verandering van landbouwpolders in zoetwatergetijdenmoeras in de Biesbosch. 

De visarend
is de enige
dagroofvogel
die een van de
drie voortenen
naar achteren
kan
verplaatsen,
voor het
grijpen van
vis
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