
VAN NATURE 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.

N
a het uitvliegen van de
Brabantse jongen volg-
den er regelmatig mel-
dingen dat ze waren ge-
zien. Door het gebruik

van grote, zwarte ringen met witte
inscripties konden die, dankzij de
verbeterde, digitale technieken rela-
tief makkelijk worden afgelezen. 
,,Zo zwerft ‘onze’ jonge zeearend in

januari 2015 in het Haringvliet en in
de omgeving van de Slikken van de
Heen’’, zegt Thomas van der Es, bos-
wachter bij Staatsbosbeheer in de
Biesbosch. ,,In maart 2015 wordt hij
gezien in de omgeving van de Duur-
sche Waarden, een natuurgebied aan
de boorden van de IJssel. In juni 2015
is de geringde vogel weer present in
de Brabantse Biesbosch.’’

Vergiftigd
Op 25 februari 2016 haalt dit opgroei-
ende mannetje met gemak de pers,
maar helaas dan in negatieve zin. ,,De
vogel wordt in verzwakte toestand
door medewerkers van het Zeeuws
Landschap opgeraapt op de Slikken
van de Heen, een natuurgebied bij
Steenbergen. De vogel blijkt te zijn
vergiftigd, maar door de goede zor-
gen van het Vogelrevalidatiecetnrum
Zundert komt de jonge zeearend er
weer bovenop en wordt hij enkele
dagen later vrijgelaten’’, zegt Van der
Es. 
Het in de Biesbosch geringde man-

netje heeft er geen trauma aan over-
gehouden, want sinds kort wordt de
vogel weer regelmatig in het Kram-
mer-Volkerak gezien. ,,Dat is heel
mooi’’, zegt Dirk van Straalen la-
chend. Hij is ecoloog bij Delta Milieu.
,,De vogel is hier en eigenlijk is dat
niet zo vreemd, want het Krammer-
Volkerak is een heel goed gebied voor
zeearenden. Het zit ramvol prooien
zoals ganzen, meerkoeten en vis. Uit
onderzoek aan prooiresten blijkt dat
zeearenden hier trouwens ook ge-
oorde futen verorberen.’’ 
Het Krammer-Volkerak kunnen

we betitelen als een kansrijke locatie
voor een broedend stel zeearenden.
Tot 1987 was dit gebied echter zout,
na de aanleg van de Philipsdam werd
het zoet. Het gebied was destijds zo
kaal als een luis, maar raakte door de
wisseling van zout naar zoet, geleide-
lijk begroeid. Dikke bomen om nes-
ten van zeearenden te kunnen dra-

gen zijn er niet of nauwelijks. Is zo’n
paartje dan niet erg afhankelijk van
de aanwezigheid van kunstnesten?
,,Mannetje AV01 verblijft hier met

een volwassen vrouwtje. Zij worden
regelmatig gezien in de omgeving
van het kunstnest, dat gebouwd is

door het Zeeuws Landschap. Spon-
tane nestbouw in het Krammer-Vol-
kerak heeft zich (nog) niet voorge-
daan. Misschien speelt de afwezig-
heid van dikke bomen toch niet zo'n
grote rol, want als je kijkt in wat voor
armetierig boompje de zeearenden

in de Oostvaardersplassen gingen
broeden, dan kan zoiets volgens mij
in het Krammer-Volkerak ook. Er
zijn mensen die veronderstellen dat
er hier twee paartjes rondhangen.
Het is mogelijk en wie weet is AV01
ook wel betrokken geweest bij de
bouw van het nest, aan de zuidrand
van het riviereneiland Tiengemeten.
Wellicht maken de beide zeearenden
hun karwei op dit eiland komend
voorjaar af. Wie weet? Zoiets is en
blijft een beetje koffiedik kijken.
Over een paar maanden weten we
meer.’’

Delta
Als dat gebeurt, dan draagt een in de
Biesbosch geboren zeearend een
steentje bij aan de bezetting van an-
dere delen in onze delta. Een mooie
gedachte toch? ,,Jazeker, het liefst had
ik ze natuurlijk in mijn achtertuin
(Krammer-Volkerak), maar als het
nest elders ligt, vind ik het ook
prima.’’ 
Door vervolging, pesticiden en ver-

vuiling was de zeearend in de eerste
helft van de 20ste eeuw in veel lan-
den verdwenen. Zo werd het aantal
zeearenden in Duitsland rond 1950
geschat op slechts 120 paren. Door
strenge bescherming kon de soort
daar behouden blijven en begon in
1970 een herstel, geholpen door
strenge inperking van het gebruik
van pesticiden. In 2007 telde Duits-
land al 575 broedparen. Dit patroon is
ook te zien in Scandinavië, in gebie-
den rond de Oostzee en in het
stroomgebied van de Donau. In
Schotland werd de soort geherintro-
duceerd. In het algemeen volgt de
groei van deze nieuwe of zich her-
stellende broedpopulaties een 
S-curve, met een eerste fase van ge-
ringe toename met nieuwe indivi-
duen, gevolgd door een snelle groei.
In veel populaties is de fase van snelle
groei vrijwel voorbij. In sommige ge-
bieden is een situatie ontstaan
waarin het aantal broedparen vrij
langzaam groeit of stabiel blijft.
De sterke groei van deelpopulaties

van zeearenden in Noord-, Midden-
en Oost-Europa was een voorbode
dat ook Nederland gekoloniseerd zou
worden en dat de overwogen herin-
troductie in Nederland, waar het
Wereldnatuurfonds eind jaren 90
voor pleitte, achterwege kon blijven.

� AV01 wordt als
jonkie geringd. Hij
kijkt er wat moeilijk
bij. 
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Sinds 2012 broeden er zeearenden in de Biesbosch.Op 8 mei 2014 werden de
twee in de Brabantse Biesbosch geboren jongen geringd. Een daarvan (een mannetje)
kreeg een ring met inscriptie AV01 en zwerft thans in het Krammer-Volkerak.

VERGEET DIE SNAVEL NIET

Het vrouwtje is groter dan het mannetje
Bij de zeearend is het
vrouwtje groter dan
het mannetje. Bij an-
dere soorten roofvo-
gels zoals havik, sper-
wer en slechtvalk zien
we dat ook. 
Aan het verenkleed
kunnen ervaren voge-
laars de leeftijd van
een zeearend bepalen.
Volwassen vogels zijn
overwegend bruin met
een witte staart en
hebben een beige kop
met felgele ogen en
een zwarte pupil. Ver-
geet hierbij vooral de

formidabele, gele
haaksnavel niet! 
Na het 5de levensjaar
veranderen deze ken-
merken niet meer en
zijn ze geslachtsrijp.
Jonge vogels hebben
een opvallend gevlekt

verenkleed en een
donkerbruine iris. Met
een spanwijdte van
ruim 2 meter is de zee-
arend de grootste
roofvogel van Noord-
West Europa. 
De populatie neemt,

dankzij intensieve be-
scherming, in landen
zoals Noorwegen,
Zweden, Finland,
Duitsland en Polen
sterk toe. Het eerste
koppel zeearenden
vestigde zich in 2006
in de Oostvaarders-
plassen. Sindsdien is
het broeden van zee-
arenden op meerdere
plekken in ons land
vastgesteld. Tot en
met 2016 kropen er op
Nederlandse bodem in
totaal 44 jonge zee-
arenden uit het ei.
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� Een
volwas-
sen
zee-
arend. 

Zeearend AV01 is in de buurt!


