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Dat de zeearenden het uitstekend doen in 

 Nederland wisten we al. Nu begint het er ook 

steeds meer op te lijken dat visarenden in ons 

land gaan broeden. Boswachters hebben in de 

Biesbosch twee nesten aangetroffen. Een primeur. 

Gewoonlijk blijven de vogels niet de hele zomer 

in Nederland, maar gebruiken ze ons land als 

tussenstop op hun trekroute van hun zomergebie-

den in het noorden en oosten van Europa en de 

gebieden waar ze in de winter verblijven. Door 

de vele natuurontwikkelingsprojecten binnen 

‘Ruimte voor de Rivier’ is het zoetwatergetijdenge-

bied van de Biesbosch de laatste jaren flink gro-

ter geworden en daardoor aantrekkelijker voor 

de visarend. Of de vogel ook echt gaat broeden 

is nog niet zeker. Volgens plaatselijke boswachter 

Thomas van Es zijn de nesten nog niet gebruikt. 

‘Maar het zou kunnen dat ze gebouwd zijn 

om volgend jaar als broedplek te dienen.’ Voor 

zover bekend hebben de roofvogels eenmaal 

eerder een nest gebouw in Nederland: in 2002 

in de Oostvaardersplassen. Hierin is nooit suc-

cesvol gebroed. Wie de visarend nog wil zien 

moet snel zijn. Halverwege oktober trekken ze 

door naar hun overwinteringsgebied in onder 

andere Afrika. Vanaf april keren ze weer terug in 

Nederland.

Visarendnesten in Biesbosch
Een visarend bij zijn nest in de 

Biesbosch (21 augustus 2014). 

(Foto Niels van Pelt / Staatsbosbeheer)
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Vogeleiland De Kreupel. (Foto: Ineke van den Abeele)

Facebook
Na even een wat sluimerend bestaan geleid te hebben, is de Facebookpagina van De Faunabescher-

ming weer ‘bemenst’. Vrijwel dagelijks plaatst onze ‘Facebooker’ nieuwe, relevante informatie of links 

naar interessante artikelen. Wilt u ook meepraten over faunabeschermingszaken of reageren op posts? 

Like ons dan op Facebook: https://www.facebook.com/faunabescherming.

De Kreupel
De jaarvergadering werd deze keer gehouden 

op de MS ‘Friesland’. Een in 1956 gebouwd 

schip, dat lang dienst deed als veerboot tussen 

Harlingen en de Waddeneilanden Terschelling 

en Vlieland. Nu vormt het schip een veerdienst 

tussen Enkhuizen en Medemblik. De trip startte 

in Enkhuizen en voerde de faunabeschermers 

naar en rond het vogeleiland De Kreupel, een 

door mensen aangelegd vogelparadijs in het 

IJsselmeer. De Kreupel is een 1500 meter lang en 

500 meter breed natuurontwikkelingsgebied, dat 

bestaat uit 20 hectare zandplaten, met en daar-

omheen een gordel van ondiep water met hier 

en daar wat rietbegroeiing. In totaal beslaat het 

natuurgebied zo’n 70 hectare. Het gebied is een 

broedplaats voor zwarte sterns en aalscholvers 

en huisvest ook de grootste kolonie visdieven van 

West Europa. Zeker een kwart van de Neder-

landse visdiefpopulatie broedt op De Kreupel.


