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Dit profiel dient gelezen, geïnterpreteerd en gebruikt te worden in combinatie met de
leeswijzer, waarin de noodzakelijke uitleg van de verschillende paragrafen vermeld is.

Visarend (Pandion haliaetus) A094
1. Status:
Vogelrichtlijn Bijlage I (inwerkingtreding 1981). Voor Natura 2000 relevant als niet-broedvogel.

2. Kenschets
Beschrijving: De visarend is een grote roofvogel, die voor zijn voedselvoorziening geheel is
aangewezen op vis. Hij vangt zijn prooi met een spectaculaire duikbeweging, die wordt
voorafgegaan door een fase waarin de vogel op een tiental meter boven het wateroppervlak staat
te ‘bidden’. De Europese broedpopulatie van de visarend ontwikkelt zich in de laatste decennia
voorspoedig. De meeste vogels broeden in Noord- en Oost-Europa, maar ook elders in Europa
broeden kleine aantallen. De visarenden overwinteren vooral in tropisch Afrika en verder ook rond
de Middellandse Zee. In Nederland is het vooral een doortrekker. De visarend is overigens over de
gehele wereld aan te treffen.
Relatief belang binnen Europa: De staat van instandhouding van de visarendpopulatie in de
Europese Unie is volgens ‘BirdLife’ gunstig. De Europese populatie omvang bedraagt 8.000 –
10.000 paren. In de landen van de Europese Unie broeden circa 6.000 paar, grotendeels in Zweden
en Finland. Een deel van deze populatie pleistert op doortrek een tijdje in Nederland. Daarmee
speelt Nederland een rol voor een deel van de Europese populatie. Grof geschat verblijft ongeveer
1% daarvan in Nederland.

3. Ecologische vereisten
Leefgebied: De favoriete voedselbiotopen van de visarend zijn vooral zoete wateren, die door
bomen omzoomd worden of afwisselen met moerasbos. Waarschijnlijk gaat zijn voorkeur uit naar
plassen in de uiterwaarden en het Beneden Rivierengebied. Visarenden zijn daarnaast ook te zien
op grote meren, op visvijvers en op infiltratieplassen in de duinen. Op visrijke locaties kunnen
soms 3-4 visarenden gelijktijdig verblijven. Tijdens de najaarstrek zijn ze daar dan vaak ook
gedurende een langere periode aanwezig. Soms foerageren visarenden op zoute wateren. De
troebelheid en golfslag van het zoute water zijn ongunstig bij hun manier van vissen. Troebel
water in het binnenland hoeft geen belemmering te zijn in geval van tijdelijk lage waterstanden.
De prooivissen komen dan geconcentreerd voor en zijn gemakkelijk bereikbaar.
Voedsel: De visarend is een viseter. Zijn voedsel bestaat voornamelijk uit middelgrote vis met een
lengte tot 10-60 cm en een gewicht van 10-1.350 gram, zoals brasem, karpers, snoek en ruisvoorn.
Visarenden op najaarspleisterplaatsen consumeren ongeveer 1 kg vis per dag. In het algemeen ligt
de voedselbehoefte bij 200-400 gr vis per dag.
Rust: Visarenden vertonen voorkeur voor wateren met een doorvaarverbod maar ze zijn niet
uitgesproken schuw. Ze rusten graag gedurende een langere periode op uitkijkpunten zoals op
een dode wilg langs het water of op andere hoge kale bomen, op een paal, baken of
hoogspanningsmast. Hun slaapplaatsen liggen in bossen, boomgroepen en grienden, soms op
enkele kilometers afstand van het water. Foeragerende vogels langs de IJssel vliegen soms meer
dan 5 km ver naar de Veluwe om daar de gevangen vis te verorberen en er eventueel ook te
overnachten.
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4. Huidig voorkomen
De visarend is in Nederland bij uitstek een zoetwatervogel die nauwelijks zoute wateren opzoekt.
De trek van de visarend verloopt vermoedelijk over een breed front over heel Nederland, met een
zwaartepunt op Midden- en Oost-Nederland. Belangrijke pleistergebieden zijn daarbij de
Randmeren, de Oostvaardersplassen, Hollandse laagveenplassen, Biesbosch – Haringvliet en de
grote rivieren. Hoewel in elke maand wel visarenden worden opgemerkt, zijn verreweg de meeste
vogels aanwezig in april-mei en augustus-oktober.

Verspreidingskaart visarend

5. Beoordeling landelijke staat van instandhouding
Trends in Nederland: De aantallen van de visarend lijken in ons land al decennia geleidelijk toe te
nemen. Dit is in lijn met de trend in de broedgebieden in Scandinavië. De huidige verspreiding is
wat ruimer dan in de periode 1978-83, met name in Zuidwest-Nederland.

Aantalsontwikkeling visarend
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Recente ontwikkelingen: Sinds 1988 zijn er telgegevens. De visarend in Nederland laat sinds dat
jaar (1988-2003) een matige toename zien. Over de periode 1995-2003 is de populatie stabiel.
Beoordelingsaspect natuurlijk verspreidingsgebied: gunstig
Het verspreidingsgebied van de visarend is groter geworden.
Beoordelingsaspect populatie: gunstig
De aantallen van de visarend nemen toe.
Beoordelingsaspect leefgebied: gunstig
Verbetering van de waterkwaliteit heeft gezorgd voor goede omstandigheden voor de in ons land
pleisterende visarenden.
Beoordelingsaspect toekomstperspectief: gunstig
De verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater in de laatste decennia in geheel
Nederland biedt de visarend goede perspectieven.
Landelijke instandhoudingsdoelstelling: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een
draagkracht voor een populatie van gemiddeld 11 0 vogels (seizoensmaximum).
Streefbeeld bij de landelijke instandhoudingsdoelstelling: Behoud huidige situatie volstaat bij
deze soort.
Oordeel: gunstig.
Beoordeling Staat van Instandhouding
Aspect

1981

2004

Verspreiding

gunstig

gunstig

Populatie

gunstig

gunstig

Leefgebied

gunstig

gunstig

Toekomst

gunstig

gunstig

Eindoordeel

gunstig

gunstig
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