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D
e beide visarenden zijn
weer paraat op het
boomnest in de Noord-
waard. Ondanks de
zware storm van begin

dit jaar, waarbij er een grote tak af-
brak, hield het nest stand. 

Het mannetje arriveerde het eerst
uit zijn overwinteringsgebieden en
aangezien deze vogel ook geringd is,
wordt er vanuit gegaan dat het draait
om hetzelfde exemplaar. Deze vogel
werd op 20 juni 2012 als nestjong ge-
ringd in Rogätz, een gemeente in de
Duitse deelstaat Saksen-Anhalt. 

Een paar dagen later is ook het
wijfje op het boomnest present.
Beide vogels staan fier op het nest en
er wordt regelmatig met nestmateri-
aal gesleept. Soms scheren zij laag
over het maaiveld en graaien dan
mos en andere vegetatie van de
grond om het nest aan de binnenkant
mee op te sieren. 

Op een zonnige dag tuur ik door
mijn telescoop naar het nest en zie
dat een visarend de vleugels spreidt,
de staart strekt en een paar maal om
de as draait. Zeer waarschijnlijk wil
de vogel in de nestkom een pasvorm
aanbrengen. Dergelijk gedrag was
mij onbekend. Vermoedelijk is er in
het visarendnest, net als vorig jaar,
wederom sprake van ‘onderhuur’;
een stel witte kwikstaarten vliegt er
tenminste ongedurig heen en weer. 

Het tafereel doet mij denken aan de
gigantische nesten van ooievaars in
Extremadura (Spanje), waarbij
Spaanse mussen fungeren als mede-
bewoners. Als je bij het boomnest in
de Noordwaard staat, dan merk je

hoeveel belangstelling er is. Wande-
laars, fietsers en automobilisten
schieten je aan en willen graag door
de opgestelde telescoop een blik van
nabij op het nest werpen. Bij een van
de nesten in de hoogspanningsmas-
ten verblijven ook visarenden. Als
dat allemaal goed gaat is er dus
sprake van een tweede broedpaar! 

Boegbeeld
Na de bever en de zeearend heeft de
Biesbosch er een nieuw boegbeeld
bij. Dat is inmiddels wel duidelijk.
Tot dusver goed nieuws over de vis-
arenden, maar het koppel zeearenden

in de Brabantse Biesbosch is en blijft
een beetje aan het klieren. Ondanks
de partnerwisseling van vorig jaar,
zag het er in de afgelopen weken
goed uit. Beide vogels verblijven re-
gelmatig op of bij het reusachtige
nest en paren er regelmatig. Ondanks
al deze gunstige voortekenen is het
nest echter onbezet. Er vliegen meer-
dere (onvolwassen) exemplaren in
het territorium en dat zorgt voor veel
onrust. Zo vlogen er in de afgelopen
week zelfs vijf zeearenden en dat
doet het broedgedrag geen goed en er
wordt bovendien ook gebakkeleid
met visarenden. 

Klierende zeearenden
Zeer waarschijnlijk wordt het dit

jaar niks met het Brabantse stel zee-
arenden. Onder normale omstandig-
heden zouden zij immers allang op
eieren moeten zitten. 

In vergelijking met het aarzelende
Brabantse koppel, doet het paartje in
de Dordtse Biesbosch het goed. In
een vroeg stadium was daar al sprake
van vogels in de karakteristieke
broedhouding. Hopelijk laten zij zich
straks, als er jongen zijn, weer regel-
matig op de Tongplaat zien. 

Goed te zien
In onze regio is nog meer zeearend-
nieuws. Natuurmonumenten
meldde dat er op het riviereneiland
Tiengemeten in het Haringvliet bij
de Hoeksche Waard ook zeearenden
bezig waren met het slepen van tak-
ken. ,,Vanaf Den Bommel op Goeree-
Overflakkee is het nest goed te zien’’,
zegt Thomas van der Es, boswachter
bij Staatsbosbeheer in de Biesbosch.
,,Het nest ligt in een rij populieren,
op de zuidoever van Tiengemeten. Er
wordt hard gebouwd aan het nest,
maar waarschijnlijk is het voor dit
seizoen toch aan de late kant. Zoiets
komt trouwens vaker voor bij jonge
vogels. Vanaf het nest ligt een zicht-
lijn naar de Ventjagersplaten, waar de
vogels hun kostje bij elkaar scharre-
len. Er huist daar echter een kolonie
kleine mantelmeeuwen en iedere
keer als die arend daar overheen
vliegt, vallen al die meeuwen de pas-
serende zeearend aan en trekken
daarbij de veren uit zijn lijf. Als dat zo
doorgaat, hebben we straks de eerste
zeearend zonder veren...’’

! Een visarend brengt een tak naar het boomnest. FOTO’S JACQUES VAN DER NEUT

! Het Brabantse koppel zeearenden verblijft regelmatig

op en rond het reusachtige nest, maar tot broeden zal het

door het late tijdstip waarschijnlijk niet komen.

Vorig jaar haalde het paartje broedende visarenden in de Noordwaard met

gemak het nieuws. Logisch, het was voor het eerst dat zoiets in ons land gebeurde. Met

de zeearenden verloopt het nu allerminst soepel, er is echter wel een nieuw nest.

Straks hebben

we de eerste

zeearend

zonder veren

–Thomas van der Es

TIENGEMETEN

De maat en de naam kloppen niet meer
De naam duidt op de

grootte: een gemet is

een oude landmaat

van ruim 0,4 hectare.

Tiengemeten is 7 kilo-

meter lang en 2 kilo-

meter breed. De maat

van het eiland en de

naam zijn thans dus

niet meer met elkaar in

overeenstemming: 10

gemeten is ongeveer 4

hectare: de oorspron-

kelijke oppervlakte van

de oostpunt van het ei-

land. Naderhand is

door op- en aanslib-

bing het eiland in wes-

telijke richting 'ge-

groeid'. Sinds 1997

wordt Tiengemeten

door Natuurmonumen-

ten beheerd als nat na-

tuurgebied.

! Tiengemeten is

sinds 1997 een nat

natuurgebied.
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