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De meeste automobilisten die vanuit Eemnes op de A27 Zuidelijk-Flevoland binnenrijden, 
zullen niet vermoeden dat ze aan de overkant van het Gooimeer een bijzondere 
archeologische vindplaats passeren.  
 
Direct na de Stichtse Brug bevindt zich aan de linkerhand een industrieterrein in 
ontwikkeling. Daar troffen archeologen gefossiliseerde botten van onder andere de eland, 
edelhert, oerrund, wild paard, bruine beer, bever, otter, wilde kat, kroeskoppelikaan, 
kraanvogel en zeearend aan.  
 
De botten dateren uit de Late Steentijd en zijn zo’n 6000 à 7000 jaar oud. Mogelijk  
bevond zich hier toen een jachtkamp van onze verre voorouders. Misschien was het al 
een nederzetting. Het was de tijd dat de jager-verzamelaar zich hier in een landschap 
van bossen, open stukken, meren en kreken op een vaste plek ging vestigen en 
landbouw begon te bedrijven.  J.H.M. Peeters schreef over de vondsten in zijn 
proefschrift ‘Hogevaart-A27 in context’ (2007).  
 
Gedaanteverwisselingen  
Gedurende de duizenden jaren die volgden, onderging het gebied vele 
gedaanteverwisselingen. Het land werd verzwolgen in een binnenzee die vele vormen 
kende, uiteindelijk Zuiderzee werd, toen IJsselmeer, waarvan in de vorige eeuw een 
groot deel weer land werd: Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland, Zuidelijk Flevoland.  
 
De huidige vlakte met uitgestrekte landbouwpercelen, grote boerderijen,  reusachtige, 
witte windmolens, geplante bossen, steden in ontwikkeling, dit geplande, nieuwe land 
herinnert in niets meer aan vroeger en hoe het er in de prehistorie moet hebben 
uitgezien.  
 
Een stuk van dit nieuwe land heeft zich met hulp van een aantal natuurbeschermers aan 
de ordening kunnen onttrekken: het natuurgebied de Oostvaardersplassen. Daar kan de 
natuur zoveel mogelijk haar gang gaan. Daar bieden rietmoerassen en droog steppe-
achtig grasland rust en ruimte voor vele dieren.  
 
De gelijkenis met de vondsten uit de Late Steentijd  is fascinerend. In de 
Oostvaardersplassen houden grote grazers als het edelhert, Heckrunderen en 
Konikpaarden het terrein open, zwemmen bevers, is de otter gesignaleerd, strijken 
kraanvogels neer en vliegt de zeearend, de grootste arend van Europa, die er sinds 2006 
zelfs broedt. De wilde kat zou er in de toekomst kunnen opduiken.   
 
Zo’n dertig jaar bestaat het natuurgebied de Oostvaardersplassen. Bijna 6000 ha in 
omvang, is het nu een van Europa’s belangrijkste natuurgebieden en vogelgebieden.  
 
Venster  
‘Een venster op het verleden,’ zegt Frans Vera (64) van Stichting Natuurlijke Processen, 
geestelijk vader van natuurgebied de Oostvaardersplassen, dat aanvankelijk bestemd 
was om industriegebied te worden. Vera, eind jaren zeventig werkzaam bij 
Staatsbosbeheer, en natuurbeschermers Leen de Jong en Fred Baerselman wisten samen 
met een kring van sympathiserende deskundigen de overheidsinstanties ervan te 



overtuigen het bestemmingsplan te wijzigen. Daarbij werd onder andere het geplande 
tracé van de  spoorlijn Almere-Lelystad verschoven, zodat een natuurgebied van bijna 
6.000 hectare kon ontstaan.  
 
Vera herinnert zich: ‘Bij de drooglegging van Zuidelijk Flevoland eind jaren zestig, 
strooiden laaghangende vliegtuigjes zaad van riet uit. Het riet was bedoeld om via 
verdamping het laatste water uit de bodem te halen en zo de polder droog genoeg te 
maken voor de ontginning. Daarna zou het worden afgebrand, zoals overal in de polder. 
Na tijdelijke landbouw, zou de industrie zich er kunnen vestigen. Maar wat gebeurde er?  
Duizenden grauwe ganzen ontdekten het gebied als een geschikte plek om de 
vleugelveren te ruien. Dat doen ze in de maanden mei, juni en juli. In de rui kunnen ze 
zes weken niet vliegen. Ze trokken zich terug in de uitgestrekte rietvelden en begonnen 
het riet te vreten.’  
 
Hij vervolgt: ‘In plaats van een monotoon uitgestrekt rietveld dat op den duur zou 
overgaan in moerasbos, ontstond er vanwege de ruiende ganzen een mozaïek van 
meertjes, rietbegroeiing en ondiepe waterdoorgangen. Op dit mozaïek kwamen talrijke 
andere soorten vogels af, waaronder de grote zilverreiger die er zelfs ging broeden. Nu 
vinden we dat gewoon, maar destijds moest je naar de grens van Oostenrijk en 
Hongarije, naar de Neusiedlersee, om de grote zilverreiger te zien.’  
 
Vera: ‘Door deze ontwikkeling werd iedereen het wèl eens over de bestemming van het 
moerasgebied van 3600 hectare. De strijd ging om 2400 hectare droog natuurgebied 
erbij, open grasland voor ruiende ganzen om neer te kunnen strijken, alvorens het 
moeras in te gaan om veilig te kunnen ruien. En er na de rui uit te komen en vervolgens 
van het gras weer lekker vet te worden. Dat open grasland zou door wild levende grote 
grazers kunnen worden ontwikkeld. Daarom hebben we die daar uitgezet, edelherten, 
Heckrunderen en Konikpaarden, die in staat werden geacht in het wild te kunnen 
overleven. Met vereende krachten is het allemaal gelukt.’  
 
Het huidige natuurgebied de Oostvaardersplassen is ronduit spectaculair met zijn grote 
kuddes edelherten (circa 1900 aan het einde van de winter van 2013) en konikpaarden 
(700 aan het einde van dezelfde winter, waaronder 70 harems van vier tot tien merries 
en een leidhengst elk). Het is een walhalla voor vogels geworden, met, zo vertelt Vera, 
‘het broeden van de zeearend als kroon op de ontwikkeling. De zeearend spreekt het 
grote publiek erg aan en is het icoon van het gebied.’ 
 
Richtingenstrijd  
Vera die later naar het toenmalige Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 
zou overstappen, is een pleitbezorger voor natuur, waarin natuurlijke  processen meer 
ruimte krijgen. Vera was een van de opstellers  van het Plan Ooievaar voor 
natuurontwikkeling langs de grote rivieren in Nederland.  Dat plan werd aanvankelijk 
door menigeen verguisd, maar heeft later grote navolging gekregen, ook omdat 
waterbergende natuur langs de rivieren de veiligheid tegen overstromingen sterk 
vergroot. Vera was samen met Baerselman de motor voor de Ecologische Hoofdstructuur, 
een netwerk van met elkaar verbonden natuurgebieden in Nederland. Tegenwoordig 
wordt dat het Nationaal Natuur Netwerk genoemd.  
 
Over het ontwikkelen van wildernis-natuur in Nederland zijn natuurbeschermers zeer 
verdeeld. Vera herinnert zich de richtingenstrijd in het wereldje. ‘Veel natuurbeschermers 
dachten: zoals het ooit was, kan het niet meer worden. Er heerste conservatisme en 
pessimisme. Over een mogelijke herintroductie van de zeearend als broedvogel was veel 
strijd. Velen hadden de houding van: hij broedt hier al heel lang niet, dus het kan niet. Er 
is geen plek, het is hier te dicht bevolkt, er zijn teveel hoogspanningskabels. Maar de 
zeearend is vanzelf gekomen en gebleven. Het kan dus wel.’     
 



De vestiging van de zeearend in de Oostvaardersplassen betekent dat het gebied groot 
genoeg is, er voldoende voedsel is, dat er geen gifstoffen zijn en dat het water goed is. 
Overigens heeft de zeearend geen groot terrein nodig. Negentig procent van de tijd 
houdt hij zich op in een gebied van 1000 hectare.  
 
De afgelopen decennia waren er ’s winters vaak zeearenden te zien in de 
Oostvaardersplassen. Maar gebroed hebben ze in Nederland heel lang niet. Een traktaat 
uit 1672 handelt over het verhinderen van een zeearend om te nestelen. Lang zijn 
roofvogels en ook de zeearend beschouwd als concurrent en zwaar vervolgd door 
jachtopzichters en jagers. Grote roofvogels houden immers van eenden, ganzen, 
fazanten, konijnen en slaan hun klauwen ook wel eens in een jonge ree. Veel 
roofvogelsoorten zijn nu in Nederland beschermd.  
 
Terugkeer  
Het verhaal van de terugkeer van de zeearend als broedvogel in Nederland, begint in het 
voormalige Oost-Duitsland. Tijdens het communistische regime zorgde strikte 
bescherming daar voor een geweldige toename van het aantal broedparen zeearenden, 
met name in Mecklenburg. Toen er in West-Duitsland een verbod kwam op het gebruik 
van gifstoffen in de landbouw, met name een verbod op gechloreerde waterstoffen, 
konden zwervende jonge zeearenden zich ook daar met succes vestigen. In Sleeswijk-
Holstein steeg het aantal broedparen van zes à zeven in 1967 naar zestig à zeventig 
broedparen in 2012.  
 
De zeearenden trokken verder westwaarts. In de winter van 2004-2005 wiekten er liefst 
vijf zeearenden boven het berijpte, geelkleurige riet van de Oostvaardersplassen. Twee 
bleven. In 2006 bouwden zij tot grote verrassing van iedereen een nest in een wilg. Voor 
het eerst in eeuwen broedden er weer zeearenden in Nederland.  Het vrouwtje was 
geringd en zo kon met een telescoop worden vastgesteld dat het Anna was, in 2003 
geboren in Sleeswijk-Holstein.  
 
Het paar produceerde een jong en broedt  sindsdien jaarlijks in de Oostvaardersplassen, 
met succes. Inmiddels heeft een vrouwtjesjong uit de Oostvaardersplassen in het 
naburige Roggebotszand met een Deense partner succesvol gebroed.  Ook in het 
Lauwersmeergebied en in de Biesbosch broeden nu zeearenden, met succes. 
 
On-Nederlands 
De Oostvaardersplassen worden beheerd door Staatsbosbeheer. Begin augustus 2013 
neemt boswachter Jan Griekspoor (56) me met een jeep mee het gebied in. Hij werkt er 
al dertig jaar en heeft de ontwikkeling van de Oostvaardersplassen vanaf het begin 
meegemaakt. Het bijzondere van dit natuurgebied is dat er geen enkele woning staat. 
Eerst rijden we door een steppe-achtig landschap. De grote, weidse ruimte is on-
Nederlands. Honderden Konikpaarden grazen tussen felgeel Jacobskruiskruid en lichtgeel 
mosterdzaad. Lange, zwarte manen hangen over hun beigegrijze lijven. De hemel is 
groot en blauw met enkele witte wolken. 
 
‘Wij passen in principe  “proces volgend” beheer toe,’ vertelt Griekspoor.  ‘Dit betekent 
dat het klimaat en het weer, eventueel spontaan vuur, water en de grazende dieren 
leidend zijn voor de ontwikkelingen van het landschap en de vegetatie. Zoveel mogelijk 
vormen  evolutie en natuurlijke selectie hier de basis voor het duurzaam voortbestaan 
van populaties planten, dieren en andere organismen. In Nederland draaien we het vaak 
om en wordt het terrein ingericht voor bepaalde soorten. Dat kan erg duur zijn met veel 
werk en is vaak niet duurzaam.‘ 
 
‘Wat de Oostvaardersplassen zo bijzonder maakt,’ vervolgt Griekspoor, ‘is dat vrijwel alle 
ontwikkelingen vrijwel ongestoord kunnen plaatsvinden.  Met twee boerderijen en enkele 
wegen in het gebied zou het beheer totaal anders zijn. Er is hier geen enkele vorm van 
agrarisch medegebruik. Bijzonder is ook het enorme leervermogen in de 



Oostvaardersplassen. Wij staan als beheerders steeds weer versteld van het vermogen 
van de fauna om zichzelf te ontwikkelen en aan te passen aan de steeds weer 
veranderende situatie in de natuur.’ 
 
Heeft hij voorbeelden? Griekspoor schudt ze uit zijn mouw: ‘Een vos die jongen groot 
brengt onder een wilg in plaats van in een bouw. Aalscholvers die nooit meer op de grond 
broeden maar veilig in de boom.  Bruine kiekendieven die het natte moeras opzoeken in 
plaats van het droge rietland. De grote grazers, zoals de Konikpaarden, die leren om in 
de winter zo min mogelijk te bewegen. Zo kunnen ze zo zuinig mogelijk aan doen met 
het vet dat ze in de zomer hebben opgedaan en dat in de winter hun voornaamste bron 
van energie is. Een populatie dieren die zichzelf beperkt en zich zo aanpast aan de 
omvang van het gebied. Ook de spontane ontwikkelingen zijn zeer boeiend, zoals de 
vestiging van de zeearend, boommarter, visotter, bever en ringslang.‘ 
 
We rijden over halfverharde wegen, dan door lichtkleurig gras, de halmen tot over de 
bumper. Een vos met pluimige staart schiet weg vanachter een pol. We passeren velden 
van kamille. Witte kwikstaarten trippelen rond en wippen met hun staart op en neer. 
Over de vlakte naderen zwarte Heckrunderen, hun horens priemen omhoog. Een kudde 
van honderden edelherten in roodbruin zomerkleed galoppeert met welvende ruggen 
voorbij. Dit is Afrika!  
 
Verbluffend 
Dan ontdekt Griekspoor waar we vooral voor gekomen zijn. In de verte zitten twee jonge 
zeearenden in een rijtje kale wilgebomen. Hij zet de jeep in een goede dwarspositie, 
schroeft de telescoop vast op het glas van het omlaaggedraaide raam en ik mag kijken. 
Nog maar een paar maanden oud, zijn ze al verbluffend groot. Bruin gevederd en terwijl 
ik intens door de trillende warme lucht heenkijk, zie ik al de grote, gele kromme snavel 
waarvoor de zeearend bekend staat. 
 
Nu komen we langs groene rietmoerassen. Domein van de grote zilverreiger, de lepelaar, 
ganzen en vele soorten eenden en andere watervogels. Hier laten karekieten zich horen 
en hangt het baardmannetje aan een enkele halm. Langs de zomen broedt in de lente 
het blauwborstje, in de herfst strijken goudplevieren neer en‘s winters trekken soms 
sneeuwgorzen uit het Hoge Noorden voorbij. De Oostvaardersplassen zijn een eldorado 
aan vogelsoorten waar jaarlijks vele duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland op 
afkomen.  
 
Later die dag zal ik nabij vogelhut De Zeearend het echtpaar Rudie Vink (52) en Berna 
Vink (54) uit Nieuwkoop tegenkomen. Ik spreek ze aan en ze vertellen nog nagenietend 
hoe een edelhert, verscholen in het mosterdzaad, opeens zijn kop daar bovenuit stak. 
‘Het is hier weids, je krijgt een gevoel van oneindigheid en dat alles is zoals het zou 
moeten zijn,’ zegt Rudie. 
 
Informatie en excursies: www.staatsbosbeheer.nl  
 
 
Kader:  
 
Film ‘De nieuwe wildernis’ 
 
Vanaf  26 september a.s. is de film ‘De nieuwe wildernis’ over de Oostvaardersplassen in 
de bioscopen te zien. Het is de grootste natuurfilm die ooit in Nederland is gemaakt. Aan 
de filmproductie van EMS onder regie van Mark Verkerk en Ruben Smit is twee jaar 
gewerkt. De schitterende beelden illustreren de grote nationale en internationale  
betekenis van de Oostvaardersplassen.   
 


