
LESBESCHRIJVING DE ZEEAREND: 

KONING 
VAN DE DELTA  

Onderwerpen

Leefomgeving van een zeearend, bouw van zeearend, een 

jonge zeearend, bouw van de fuut, ecosysteem onderwater 

en ecosysteem boven water. 

Doelen

• Leerlingen weten waarom de zeearend ook wel Koning 

van de delta wordt genoemd.

• Leerlingen weten aan welke eisen het leefgebied van 

de zeearend moet voldoen en waarom de zeearend zich 

thuis voelt in de Hollandse Delta.

• Leerlingen weten hoe je aan het uiterlijk van de  

zeearend kunt zien dat het een roofvogel is. 

• Leerlingen weten hoe jonge zeearenden opgroeien. 

• Leerlingen weten welke kenmerken van de fuut een rol 

spelen bij het overleven in zijn leefomgeving.

• Leerlingen weten wat een ecosysteem is.

Nodig
Volgende onderdelen op www.deltaindeklas.nl: 

• Foto zeearend

• Clip De zeearend, koning van de delta

• Clip Opgroeiende zeearenden

• Clip Jongen op het nest 

• Clip Fuut

• Clip Een wereld onder water 

Grote vellen papier en tekenmaterialen.

Introductie
Laat de foto van de zeearend zien en bespreek een of meer 
van de volgende vragen:

• Welke vogel is dit?

• Leeft deze vogel in Nederland?

• Wat valt je op aan deze vogel? 

Wanneer u de les De Zeearend Reis door tijd heeft gedaan, 
kunt u hier naar verwijzen. 
 
In deze les maken de leerlingen nader kennis met de 
zeearend en zijn leefgebied in Nederland. 
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Kern 

De leerlingen maken zelfstandig de opdrachten op het 

werkblad. 

 

Afsluiting 

Bespreek de opdrachten na. Laat tot slot de making of 

clip zien. In de algemene handleiding staan vragen die u 

hierbij kunt bespreken. In hoofdstuk 4 van de algemene 

handleiding staan vragen die u hierbij kunt bespreken.

ONDERZOEKSOPDRACHT
De leerlingen luisteren naar verschillende vogelgeluiden.  

Ga in de nabespreking in op het verschil tussen 

vogelgeluiden in de verschillende seizoenen. In sommige 

seizoenen hoor je bepaalde trekvogels die je in andere 

seizoenen niet hoort. In de lente hoor je baltsgeluiden 

en territoriumzang. De mannetjes en vrouwtjes proberen 

elkaar met hun gefluit te imponeren. Of ze laten horen op 

welke plek zij hun territorium hebben gevestigd.

TIP: STAATSBOSBEHEER BIEDT 
OP VERSCHILLENDE PLEKKEN 
ZEEARENDEXCURSIES AAN. BEKIJK OP  
DE SITE BIJ HET ONDERDEEL KLAS IN  
DE DELTA DE MOGELIJKHEDEN IN UW BUURT.

ANTWOORDEN WERKBLAD

1. Koning van de delta 

A. De zeearend voelt zich thuis in de delta door de aan- 

wezigheid van grote waterpartijen en hoge bomen.  

De delta is voedselrijk. De zeearend vindt dus voldoen-

de voedsel, zoals watervogels en vissen, maar ook 

zoogdieren zoals hazen, konijnen, ratten en bevers. 

In de hoge bomen kan hij zijn nesten bouwen en zijn  

jongen groot brengen.

B. Oostvaardersplassen, Het Lauwersmeer, de Biesbosch, 

IJsselmonding 

  
TIP 1
DEZE LES VORMT OOK EEN GOEDE 
AANLEIDING OM IN TE GAAN OP VOED-
SELKETENS. ZIE HIERVOOR OOK DE LES 
ETEN EN GEGETEN WORDEN OP WWW.
DENIEUWEWILDERNIS.NL/ 
INDEKLAS. U KUNT DE ONDER- 
ZOEKSOPDRACHT UIT DEZE LES EEN-
VOUDIG AANPASSEN DOOR DE VOS TE 
VERVANGEN DOOR DE ZEEAREND. 

TIP 2
IN DEZE LES KOMT HET BEGRIP ECO-
SYSTEEM AAN DE ORDE. ZIE HIERVOOR 
OOK CLIP ECOSYSTEEM ‘TOP DOWN’  
UIT DE INTRODUCTIELES OP  
WWW.DENIEUWEWILDERNIS.NL/ 
INDEKLAS. DEZE CLIP KAN  
DE LEERLINGEN HELPEN  
OM TE DOORGRONDEN  
WAT EEN ECOSYSTEEM  
OMVAT.

C. De zeearend is de grootste en zwaarste roofvogel van 

de delta en van Europa. Hij staat aan de top van de 

voedselketen en heeft in Nederland geen natuurlijke 

vijanden.

D. Kenmerken roofvogel: scherpe klauwen om prooi mee 

te vangen, grote haaksnavel, krachtige bouw, grote 

ogen om prooi te spotten (vergelijk de term arendsoog).

E. Vis, watervogels (eenden, ganzen, fuut, meerkoet) en 

kleine zoogdieren (hazen, konijnen en ratten).
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G. De spanwijdte van de mus is 20-25 centimeter. 

H. Vanwege zijn enorme spanwijdte. Als de zeearend zijn 

vleugels spreidt heeft hij de omvang van een deur.

2. Leven van de zeearend in de delta

A. In hoge bomen of op een steile rotswand  

(bij Scandinavische fjorden). 

B. De zeearend kiest voor hoge plekken om de eieren  

te beschermen tegen roofdieren, zoals boommarters. 

Hoe hoger het nest, hoe moeilijker die er bij kunnen. 

Ook hebben de ouders zelf zo goed zicht over een 

groot (jacht)gebied.

C. Hij moet leren vliegen, leren jagen en leren prooi  

te eten.

D. Ongeveer twee en een halve maand (10 weken).

3. Fuut 

A. Zijn kuifje (in baltstijd), wit gezicht, bruine kraag,  

witte nek, spitse dolkachtige snavel.

B. Hij kan snel en behendig onder water duiken en zeer 

goed manouvreren.

C. De vorm van zijn lichaam ondervindt weinig weerstand 

in het water, daardoor kan hij goed duiken en snel 

zwemmen.

D. Vis, schaaldieren, amfibieën, waterinsecten. 

4. Een wereld onder water  

A. Ecosysteem 

B. Boven water: grassen, wilde bloemen, vlinders,  

watervogels zoals eenden, ganzen, fuut. 

Onder water: waterplanten, waterinsecten, visjes, 

kikkers. 

Relatie onderling: de dieren boven water kunnen niet 

leven zonder het ecosysteem onder water. 


