
 

 

 

De Oostvaardersplassen 
De natuur op zijn beloop 

De Oostvaardersplassen zijn een natuurgebied in Flevoland. De natuur kan er vrij zijn gang gaan. 

Maar eigenlijk is Flevoland ingepolderd door de mens, en dus cultuurgebied, toch? 

In Flevoland ontstond na de inpoldering een groot moerasgebied met graslanden, zoetwaterplassen, 

riet en moerasbos: de Oostvaardersplassen. 

Allerlei dieren ontdekken het gebied en merken dat het een prima gebied is om voedsel te vinden en 

om zich voort te planten. Zelfs de zeearend die sinds de Middeleeuwen niet meer in ons land 

nestelde, broedt weer in de Oostvaardersplassen. Om te voorkomen dat het gebied zou dichtgroeien 

met bomen bracht de mens er wilde hekrunderen, koninkpaarden en edelherten naartoe. 

In het ruige gebied heeft de natuur het voor het zeggen. 

Moet je maar eens kijken. 

Hoe vrij is deze natuur? 

Nou, deze beesten zijn eigenlijk zo vrij als je maar zou kunnen willen. En ja, als je zou mogen kiezen 

als beest, is dit de plek om te zijn. De dieren, die worden hier geboren. Die leven hier hun hele leven 

lang en hoe lang dat is, dat is weer een andere vraag. En ze gaan hier een keer dood. 

Aan het beheer wordt zo min mogelijk gedaan, maar wat wordt er wel aan beheer gedaan? 

Nou, wat we in ieder geval hebben is een waterpeilbeheer: er wordt gekeken naar de hoeveelheid 

water in het moeras. Dat is belangrijk voor de vogels die daar zitten. En als je dat niet doet, zou het 

gebied droog worden, dan zou je een ander landschap krijgen en zou het voor heel veel vogels 

ongeschikt worden, dus het is eigenlijk heel erg belangrijk dat dit goed op peil blijft. 

Dus dit is een stukje beheer? 

Dit is een stukje beheer dat echt noodzakelijk is. Daarnaast is het beheer heel erg toegespitst op 

toezicht en dan kijk je vooral naar het publiek, wat de mensen doen, en hoe het met de dieren gaat. 

Dus het beheer heeft een beetje een controlerende functie? 

In grote lijnen wel, ja. 

En nou is dit vroeger helemaal ingepolderd, dus is het eigenlijk een cultuurlandschap, maar het is 

ook weer vrije natuur, is het dan een cultuur- of een natuurlandschap? 



 

 

 

Het ontstaan zou ik zeggen is cultuur, maar wat zich hier afspeelt, dat is heel natuurlijk. 

Dus toch een beetje menselijke invloed en de natuur gaat daarna zijn gang? 

De mens heeft absoluut invloed. 


