
 
Jonge zeearend als kroon op het werk 

 

Ze ogen imposant, de zeearenden bij het Zuidlaardermeer. Vorig voorjaar beleefde Het 

Groninger Landschap een primeur: het eerste arendjong op Groningse bodem sinds vele 

honderden jaren. Natuurbeheerder Michel Krol zag het aankomen. ‘Het moerasgebied 

was er klaar voor.’ 

 

Spannend was het zeker. Een jaar eerder bouwde het kersverse paar al een nest, maar bleef het 

daarbij. Zou het in 2017 wel lukken? Twee mei 2017 kreeg Krol bevestiging: een volwassen 

zeearend bracht voer naar het nest. Een jonge zeearend was uit het ei gekropen. Drie zeearenden 

telt het gebied sindsdien: vader, moeder én – waarschijnlijk – dochter, al kan het ook een zoon 

zijn. Verheugend nieuws, maar Krol had niet anders verwacht. “Ik vind het geweldig, maar ook 

logisch. Zeearenden vereisen een moerasgebied van minimaal twintig vierkante kilometer. Zo groot 

is ons Hunzedal inmiddels.” 

 

Groot moerasgebied 

De zeearenden zitten er niet voor niets, stelt Krol. Hij ziet de nieuwkomers als de kroon op het 

werk. “Eerder had dit niet gekund. Meer dan tien jaar is hard gewerkt om Zuidlaardermeerpolders 

in te richten als moerasgebied. Eerst in 2006 de Kropswolderbuitenpolder, later in 2014 delen van 

de Onner- en Oostpolder. Er zijn ook nieuwe terreinen aangekocht en ingericht, waaronder 

Wolfsbarge. De zeearend bewijst dat het gelukt is. Het gebied is nu ideaal voor moeras-, water- en 

weidevogels.” En daarmee voor de zeearend, vervolgt hij. “Zeearenden eten vooral eenden en 

ganzen. Echt een magistraal gezicht, als zo’n zeearend – met een spanwijdte van meer dan twee 

meter – aan komt vliegen en een gans verschalkt.” 

 

“We hebben echt een gedenkwaardig vogeljaar achter de rug.” 

 

Best bewaakte paar 

De zeearenden zijn populair. Uit het hele land komen vogelliefhebbers om ze te bekijken. Krol ziet 

de arenden bijna dagelijks. “Zoek een mooie plek op één van onze uitkijktorens. Gun jezelf de tijd, 

dan zie je ze vanzelf”, adviseert hij. Om de roofvogels voldoende rust te gunnen, werd het nest 24 

uur per dag bewaakt, zeven dagen in de week. “Met een groep handhavers en een geavanceerd 

camerasysteem hielden we het nest continu in de gaten. Het was het best bewaakte paar van 

Nederland.” 

 

Topjaar voor vogels 

Vogelaars keken hun ogen uit. Vorig jaar waren niet alleen zeearenden, maar ook steltkluten, 

porseleinhoentjes, witwangsterns en andere zeldzaamheden te zien “We hebben echt een 

gedenkwaardig vogeljaar achter de rug”, blikt Krol terug. De lijst nieuwkomers in het Hunzedal 

oogt intussen imposant met ook de bever en de otter. Allemaal vertellen ze dat de natuur op orde 

is. Meer wensen voor nieuwkomers? “Zeker. We willen graag een visarend. Binnen tien jaar 

broeden ze hier, verwacht ik. Verder: broedende kraanvogels, goudplevieren en niet te vergeten: 

woudaapjes en purperreigers. Broedt in het Hunzedal een purperreiger, dan kan ik met pensioen.” 
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