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De natuur in Nederland
is zó divers. Ontdek het
in de nationale parken en
andere mooie gebieden,
zoals de Waddenzee,
die een plek heeft
veroverd op de Unesco
Werelderfgoedlijst én in
ons hart.

Of je nu fluisterend door de Biesbosch-jungle trekt, zeldzame reigers gaat spotten op
het eiland Tiengemeten, voet aan wal zet op de gloednieuwe Marker Wadden, bruinvissen gaat spotten in Nationaal Park de Oosterschelde of wandelt over de uitlopers
van stuwwallen uit de ijstijd in Nationaal Park Sallandse Heuvelrug: er is altijd een
topbelevenis te vinden in jouw omgeving. Op www.beleefdenationaleparken.nl vind
je als liefhebber van natuur en avontuur insidertips om bijzondere pareltjes in eigen
land te ontdekken. Via ongebaande paden kom je zo op plekken waar je nog nooit van
hebt gehoord, zie je landschappen die je niet snel bij Nederland verwacht en maak je
kennis met planten en dieren waarvan je niet wist dat ze – zo dicht bij huis! – leven.

Nationale parken
Ons land telt meer dan 20 nationale parken die het bijzondere verhaal vertellen van
de Nederlandse natuur. Doordat we niet zoveel ruimte hebben vergeleken met veel
andere landen, is het vaak een kwestie van inventief met het landschap omgaan en
de natuur hier en daar een handje helpen. De interactie tussen water, land, wind en de
mens levert bijzondere natuurgebieden op, zoals Nationaal Park NLDelta – waar het
al 600 jaar draait om (over)leven onder de zeespiegel – of Nationaal Park Nieuw Land:
letterlijk nieuw land, want dit natuurpark is ontstaan door de drooglegging van Flevoland. En natuurlijk de parken rond de Waddenzee – zelf Unesco Werelderfgoed – zoals
Nationaal Park Lauwersmeer, Nationaal Park Schiermonnikoog en Nationaal Park
Duinen van Texel. Door de snelle afwisseling van eb en vloed zijn de Wadden met geen
enkel gebied ter wereld te vergelijken!
 www.beleefdenationaleparken.nl

2x zeker ontdekken

Topnatuur
in NL
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NP Nieuw Land

NP NLDelta

bestaat uit de gebieden Lepelaarplassen, Marker

Nationaal Park NLDelta. Ervaar het leven onder de

Wadden, Oostvaardersplassen en het Markermeer.

zeespiegel en neem vanuit Rotterdam de Waterbus

Wist je dat dit park het grootste door de mens

door de delta, ga op beversafari of bezoek een van

gemaakte natuurpark ter wereld is?

de eilandjes.

Nationaal Park Nieuw Land is ‘nieuw’ land. Het

Waar de Rijn en de Maas de zee ontmoeten, vind je
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Waddenzee
Werelderfgoed

Dark Sky Park Lauwersmeer

Sterren tellen in stilte

Het waddengebied is een ketting van eilanden en de tegenoverliggende kuststreek aan het vasteland. Een uitgestrekt
gebied met talloze hoogtepunten, waar je in elk seizoen wordt
verrast door de natuurpracht. Drie onvergetelijke ervaringen.

Droogvallen op de Waddenzee

Struinen over de zeebodem

Ronddwalen in de nacht. Wie durft? Dark Sky Park Lauwers-

Ook doen bij Lauwersmeer

Je met voorbedachten rade vast laten varen in een zandbank

Ook doen op de Waddenzee

meer is een van de donkerste plekken op aarde. Nergens

• Logeer op Camping Lauwersoog in een kampeer-

en droogvallen bij laag water, klinkt dat niet als een waar

• Maak vanuit Harlingen een dagtocht of meerdaag-

anders in Nederland is de duisternis zo donker en de stilte
zo stil. Hier kun je in alle rust een nachtelijke wandeling maken met de boswachter, de nachtdieren horen ontwaken en
sterren tellen tot je de tel kwijt raakt. Wie uitzonderlijk veel

pod XL en bekijk de sterren vanaf je veranda.
• Geniet van wat de zee schaft bij visrestaurant
’t Ailand in Lauwersoog.
• Ga op pad met een gids vanuit het Activiteiten-

zeemansavontuur? Op de Waddenzee wisselen eb en vloed
elkaar elke zes uur af en vallen grote delen van het wad droog.
Tijdens speciaal georganiseerde boottochten kun je dit fenomeen meemaken. Wanneer het schip droogvalt kunnen de

se trip op een historisch zeilschip.
• Proef het lekkers uit de Waddenzee bij ’t Havenmantsje in Harlingen.
• Ga op pad met een wadloopgids van Stichting

geluk heeft, en op het juiste moment de duisternis trotseert,

centrum Lauwersnest in Lauwersmeer.

wandelschoenen aan om het wad te betreden en ontdekken.

Wadloopvereniging Pieterburen.

kan een glimp van het noorderlicht opvangen. Linksom of

 www.beleefdenationaleparken.nl/

Zorg wel dat je op tijd weer aan boord bent, voordat het water

 www.beleefdenationaleparken.nl/

rechtsom, je zintuigen worden hier op scherp gezet!

waddenzee-werelderfgoed

begint te stijgen.

waddenzee-werelderfgoed

30 | EROPUIT KAMPIOEN

EROPUIT KAMPIOEN | 31

ANWB SAMEN MET NATIONALE PARKEN BUREAU

Geen dag hetzelfde

Dankzij eb en vloed verandert het landschap van het Unesco
Werelderfgoed Waddengebied twee keer per dag. Zie hoe
ronde lijnen zich aftekenen op de zeebodem, geulen ontstaan
en zandplaten verdwijnen om bij het volgende laagtij weer
vol leven te verschijnen. Zeehonden, trekvogels en tienduizenden organismen maken er dankbaar gebruik van. Het
Waddengebied kronkelt langs de Nederlandse, Duitse en
Deense kust en toont een schilderij van geulen, kwelders,

1

duinen en zandplaten.  www.beleefdenationaleparken.nl

4x logeren
rond de
Waddenzee
1 SLAPEN IN EEN REDDINGSBOOT

Sinds 1955 behoedde de reddingsboot Lilla Marras tientallen

zeevarenden voor een wisse dood. Deze Engelse schone is inmiddels
volledig gerestaureerd en je kunt nu in Harlingen overnachten op het
schip. Aan dek zijn tal van knusse plekjes om te zitten en te genieten
van de haven, de stad en de zee. In het vooronder bevindt zich een
bed in de vorm van een waterlelieblad en een houten tweepersoonsbad.  www.reddingsboot.nl

2

KERKJE VAN BALLUM
2 HET
OP AMELAND

Op Ameland kun je overnachten tussen eeuwenoude huisjes, in
Hotel Nobel Ameland. Dit karakteristieke hotel kent een moderne
inrichting en is voorzien van alle luxe. Alsof dat nog niet bijzonder
genoeg is: je kunt tegenover het hotel ook in het kerkje van Ballum
logeren. In deze twee gespiegelde appartementen is volop gebruikgemaakt van glas.  www.hotelnobel.nl

3 HIPPE HERBERG IN BURDAARD
Hotel It Posthûs ligt in het Friese dorpje Burdaard, aan de

Vissers van Den Oever

Dokkumer Ee. Over deze trekvaart tussen Leeuwarden en Dokkum

Mee met een vissersboot
Zin in een avontuurlijke tocht over de Waddenzee?

Ook doen in Den Oever

Stap dan in de kop van Noord-Holland aan boord

• Bezoek de ZeeVerse Vismarkt (elke zaterdagochtend). Verser wordt

van een echte vissersboot. Vanaf de oude haven

3

kun je een prachtige rondvaart maken. Het hotel is van oudsher een
herberg, maar de kamers zijn inmiddels van alle luxe voorzien. Je
vindt hier ook een restaurant met uitzicht over het water en de brug
van Burdaard.  www.itposthusburdaard.nl

HET EINDE
4 TERMUNTERZIJL:
VAN DE WERELD

Aan de Eemsmonding ligt Termunterzijl, of ‘Termunterziel’ zoals de
Groningers zeggen. Omgeven door prachtige natuurgebieden, pol-

de vis niet!

in Den Oever kun je mee met ervaren vissers. Zij

• Spot vogels vanaf de uitkijktoren aan ’t eind van de Waddenhaven.

derlandschappen en de zee. Maar ook dicht bij de Eemshaven, Delf-

kennen elke stroom, zandbank en beweging in het

• Kampeer in de natuur bij Het Bos Roept. Er zijn ook compleet inge-

zijl en de stad Groningen. In dit 250 zielen tellende dorp staat Hotel

water en kunnen je laten zien wat er boven en onder
water leeft. Even lekker uitwaaien en genieten van
al het moois dat de Waddenzee te bieden heeft.
32 | EROPUIT KAMPIOEN

Termunterzijl, een geweldige uitvalsbasis voor een overnachting,

richte tenten.
• Maak een mountainbiketocht (9 km) in het nabijgelegen Dijkgatbos.
 www.beleefdenationaleparken.nl/waddenzee-werelderfgoed

4

een heerlijke lunch, een uitgebreid diner of gewoon een kopje koffie!
 www.hoteltermunterzijl.nl
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DE WADDEN

Zelf de Wadden
verkennen

v.a.

169,-

Met deze drie ANWB-routes verken je al wandelend en fietsend
de Waddenzee en de eilanden.

p.p.

4 of 5 dagen Wadden

Foto Ad Snelderwaard

UITWAAIEN OP
TERSCHELLING
Voel de wind door je haren, het zand tussen je tenen en
de zon op je huid. Ontdek Terschelling op de fiets of te
voet. Wandel door natuurgebied De Boschplaat en vlieger

Terschelling bestaat voor het grootste deel uit natuur. De route gaat
via polders en door duinen en duinvalleien naar de Noordzee. Op
de ‘plakken’, zoals de natte duinvalleien op Terschelling worden
genoemd, groeien veel bijzondere planten. Het Noordzeestrand is
schitterend breed. Geen wonder dat hier nog volop wordt gejut!
 anwb.nl/terschellingroute

FIETSEN
Zeedijkenroute • Harlingen 47 KM
Op deze route zijn zeedijken – of resten daarvan – te zien uit verschillende fasen van de Friese geschiedenis, zoals de Pingjumer Gulden
Halsband uit de tijd dat de dijk ten zuiden van Harlingen een flinke
omweg moest maken. Vanaf Makkum volgt de route de vroegere
Zuiderzeedijk. Ten noorden van de Afsluitdijk gaat het verder over de
lijn waar land en zee elkaar nog steeds raken.
 anwb.nl/harlingenroute

WANDELEN
Wielewalen • Lauwersoog 12 KM
Wist je dat je in Nationaal Park Lauwersmeer verrast kunt worden
door een liedje van de schuwe wielewaal? Verrekijker mee, natuuren vogelgids in de rugzak! Want wat zingt daar in het riet? Is dat de
rietzanger of de rietgors?
 anwb.nl/lauwersoogroute
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op het breedste strand van Europa, net als vroeger!

Wat krijg je?

Blauw
• 3 of 4 overnachtingen in een 2-, 4- of 6-persoons
appartement (logies)
• eindschoonmaak
• opgemaakte bedden, handdoekenpakket en servicepakket
• fles wijn bij aankomst
Brons
+ luxe check-out (t.w.v. € 15,-)
Zilver
+ welkomstdrankje (1 per persoon)
+ entree Wrakkenmuseum (1x per persoon)
Goud
+ een Terschellings geschenk (1 per boeking)
Platina
+ 1 keer ontbijt (1 per persoon)

Ga je mee?

Boek dit arrangement op anwb.nl/e4terschelling of bel
ANWB Ledenreizen op 088-269 02 69, keuzenr. 5. Liever
naar een ander eiland? Kijk op anwb.nl/e4wadden
T/m 1 jan. 2021

vanaf € 169,- p.p.

Vanafprijzen zijn p.p. en o.b.v. beschikbaarheid en bezetting. Voor alle informatie, prijzen en 1 persoonstoeslagen kijk op anwb.nl/e4terschelling. Inclusief
CO2-compensatie. Exclusief: toeristenbelasting (per hotel verschillend) en reserveringskosten € 25,- per boeking.

ANWB Ledenreizen is aangesloten bij ANVR, SGR en Calamiteitenfonds.

WANDELEN
Struinen en jutten • Terschelling 12 KM

