Vier fotogenieke nationale parken
De Nederlandse natuur is prachtig! Wist je dat ons land 21 nationale parken telt? Hier wordt de natuur
beschermd, ontwikkeld en tegelijk opengesteld voor natuurgerichte recreatie. Wij lichten er vier uit,
elk in een ander deel van Nederland en elk met hun eigen bijzondere karakter: de Sallandse Heuvelrug,
de Hoge Veluwe, de Groote Peel en de Oosterschelde.
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Nederland vakantieland

50 km

We zijn maar een klein landje, maar wat heeft Nederland een
Sallandse
Heuvelrug
Hoge Veluwe

variatie te bieden! Neem alleen al die 523 kilometer strand, waar
het bij fris weer heerlijk uitwaaien is en waar je in het
zomerseizoen van de zon geniet. Waar je door het duinlandschap
heerlijk kunt fietsen en wandelen. Natuurlijk is er meer dan de

Oosterschelde
Groote Peel

kuststreek alleen. Nederland heeft prachtige bossen, heuvelland,
vlakke gebieden met fraaie vergezichten, weideland met vee,
aanlokkelijke meren en het befaamde rivierenlandschap.
Nederland is een geweldig vakantieland. Laten we er met zijn
allen van genieten.
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Kijk op anwb.nl/
natuurgebieden
voor alle 21
parken

Sallandse Heuvelrug: bergen vol beleving
De Sallandse Heuvelrug ligt tussen Twente

gebied. Nu met als doel het landschap en de

De Groote Peel is een waterrijk, grotendeels

anders: er lopen drie routes doorheen, waar-

Heerlijk rustig vogelparadijs

en de Hanzesteden Deventer en Zwolle. Je

planten- en dierenwereld te behouden.

afgegraven hoogveengebied op de grens

van twee zogeheten knuppelpaden: houten

Hoewel niet meer zo ondoordringbaar als

van Noord-Brabant en Limburg. Het is be-

paden zoals die vaak in moerasachtige ge-

vroeger, is de Groote Peel nog altijd een stil

kunt hier genieten van uitgestrekte bossen

‘Met een klein beetje
geluk spot je hier
zeldzame Korhoenders’

Groote Peel: niet langer ondoordringbaar

en prachtig glooiende heidevelden. Het

Korhoenders houden van heide

faamd om zijn talrijke vogelsoorten en is een

bieden worden aangelegd. In de Groote Peel

gebied, ideaal voor vogels. Het is een

heuvelachtige landschap biedt geweldige

De Sallandse Heuvelrug is de enige plek in

restant van de Peel, ooit een ondoordring-

zijn de ‘littekens’ van de vroegere turfwin-

internationaal erkend ‘wetland’, waar

vergezichten. Kenmerkende heuvels zijn de

Nederland waar je – als je geluk hebt – nog

baar gebied. Vandaag de dag is dat gelukkig

ning nog goed zichtbaar, zowel in de vorm

honderden vogelsoorten broeden. Daartoe

Hellendoornse Berg, de Haarlerberg, de

korhoenders kunt zien. Helaas hebben deze

van grote waterplassen als peelvaarten

behoren onder meer de dodaars, geoorde

Holterberg en de Koningsbelt. Daarvan is de

fraaie vogels het moeilijk: ze worden met

(kanaaltjes) en kleinere

fuut, roerdomp, grauwe gans, winter- en

laatste met 75 meter het hoogst. Dit land-

uitsterven bedreigd. Korhoenders houden

veenputjes. Tot de

zomertaling, bruine kiekendief, waterral,

schap werd tijdens de laatste twee ijstijden

van hoogveen en heidevelden. Die zijn hier

plantensoorten die je

nachtzwaluw, blauwborst en roodborst-

gevormd door schuivend ijs, smeltwater en

volop aanwezig. De heidevelden bloeien van

kunt aantreffen

tapuit. Ook strijken in het voor- en najaar

stuivend zand. De huidige aanblik van het

juli tot en met september. Zo ver als je kunt

behoren divers soorten

vele trekvogels neer, waaronder de

gebied is vooral in de laatste eeuwen ont-

kijken, reikt het paars. Met jeneverbesstrui-

veenmos, struikheide,

kraanvogel, rietgans en klapekster.

staan. Door overbegrazing van de heide-

ken en schapen verstrooid in het landschap.

de witte snavelbies,

Daarnaast vind je in dit nationaal park wel

lavendelheide en kleine

25 soorten zoogdieren.

velden ontstonden er zandverstuivingen.
Die werden begin vorige eeuw tegengegaan
door het aanplanten van bos. Ook vandaag
drukt de mens nog een stempel op het

Locatie: Overijssel
Oppervlakte: 35 km2
Opgericht: 2004

Hoge Veluwe: spot de big four

veenbes, alsook de grote
wolfsklauw en de
klokjesgentiaan.

Oosterschelde: zonnebadende zeehonden

Het landschap de Hoge Veluwe is gevormd

Het natuurgebied is

De Oosterschelde is het grootste nationaal

tijdens de laatste twee ijstijden. Ook hier

bijzonder afwisselend: er

park van Nederland. De sleutelwoorden zijn

Natuurgebied en
attractiepark

heeft de mens zijn sporen achtergelaten,

zijn loof-, naald en ge-

hier: wind, getij en vooral veel water. Het

Een bijzonder aspect van het

eerst via het ontstaan van stuifzand-

mengde bossen, heide-

getij maakt dat het landschap hier steeds

nationaal park is de stormvloed-

gebieden, later door bebossing. Aan het

velden, grasvlakten en

anders is. Oorspronkelijk was de Ooster-

kering tussen de Oosterschelde en

nationale park zijn onlosmakelijk de namen

stuifzandlandschappen.

schelde een riviermonding. Toen werden de

de Noordzee. De 62 openingen in

verbonden van Anton Kröller en Helene

Je vindt er onder meer de

Deltawerken aangelegd en in 1986 verander-

de dam zorgen dat nog steeds zout

Kröller-Müller. Deze twee natuurliefhebbers

plaatselijke ‘big four’: wild

de de riviermonding in een rivierarm met

water de Oosterschelde binnen

kochten begin 20ste eeuw grote stukken

zwijn, edelhert, moeflon

kilometers aan zout water. Bij eb valt onge-

kan, maar bij gevaarlijke stormen

land dat zij aanvankelijk als jachtgebied

en ree. Wist je dat hier ook

veer een derde droog. Omdat de Ooster-

worden ze gesloten. Midden in de

gebruikten. Later werd het gebied eigendom

drie soorten slangen

schelde naast zout- ook zoetwatergebieden

Oosterscheldekering ligt het eiland

van een stichting, gefinancierd door de

leven? De gladde slang, adder en

wel ‘het tweede huis van Van Gogh’ ge-

kent, tref je hier veel verschillende planten

Neeltje Jans. Dit oorspronkelijke

Nederlandse staat.

ringslang.

noemd en bezit daarnaast topstukken van

en dieren aan. Leuk: met laag water zie je

werkeiland is nu een natuurgebied

Monet, Seurat, Picasso en Mondriaan. Het

hier zeehonden zonnebaden op de zand-

met een informatie- en attractie-

museum heeft een prachtige beeldentuin.

banken. Er is nog een tweede zoogdier dat

park: Deltapark Neeltje Jans.

‘Wist je dat je hier
ook slangen kunt
vinden?’
ANWB Reizen | anwb.nl/reizen

Het tweede huis van Van Gogh
Nationaal Park De Hoge Veluwe bevat een
van de topmusea van Nederland en de
wereld. Het Kröller-Müller Museum wordt
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Locatie: Gelderland
Oppervlakte: 55 km2 Opgericht: 1935

zich hier thuis voelt: de bruinvis. De Oosterschelde kent een aantal prima plekken waar
de trefkans om ze te spotten groot is.

Locatie: Zeeland
Oppervlakte: 350 km2 Opgericht: 2002
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Locatie: Noord-Brabant en Limburg
Oppervlakte: 45 km2 Opgericht: 1993

Kijk op
anwb.nl/nl
voor leuke
aanbiedingen

‘Hier vind je talloze
planten en dieren door
het zoete & zoute water’

