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Volgend jaar hebben we er officieel een
nieuw nationaal park bij: NLDelta. Maar
het dynamische deltagebied bestaat
natuurlijk al veel langer. Je kunt er ook
nú al naartoe!

N

ationaal Park de Biesbosch en het Haringvlietgebied
vormen vanaf 2021 samen Nationaal Park NLDelta. Het
dynamische deltagebied strekt zich uit van Loevestein
tot voorbij de Haringvlietdam. Verbonden door water

en een uniek ecosysteem, waar mens en natuur al eeuwen hand in
hand gaan. Hier draait alles – al meer dan 600 jaar! – om leven met
het water. Je wordt er keer op keer verrast. Door de natuurlijke diversiteit aan landschappen die elkaar binnen korte afstand opvolgen en
door de combinatie van natuur, stedelijk gebied, cultuur en historie.

Typisch Nederlands
NLDelta vertelt een typisch Nederlands verhaal. Het verhaal van
leven onder de zeespiegel, van het beschermen tegen water en van
water maximaal benutten. De Deltawerken zijn hiervan een goed
voorbeeld en staan daarom ook wereldwijd in de belangstelling. Ook
uniek zijn de vestingsteden, deze zijn verbonden door de Rijn en de
Maas. De mondingen van deze rivieren vormen een rijk ecosysteem.

De Biesbosch & het Haringvlietgebied
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denberg, komen heden en verleden samen.

Kruispunt voor vis en vogel
Fotografie Ellen van den Doel

DOOR DE DELTA

In de oudste vestingsteden van Nederland, Dordrecht en Geertrui-

Het natuurgebied van NLDelta is een internationaal kruispunt voor
bijzondere (trek)vissen en -vogels, zoals de steur en de visarend en
zeearend. Het gebied is continu in beweging en is voor veel diersoorten de plek om te foerageren, rusten, overwinteren of broeden. Grote contrasten zoals natuur en industrie, steden en trekvogels vallen
hier in één beeld samen.
beleefdenationaleparken.nl
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Voor waterfanaten

Tiengemeten

Op een (bijna) onbewoond eiland

Nationaal Park NLDelta kun je op verschillende manieren vanaf het water
verkennen, bijvoorbeeld met de Waterbus. Drie topbelevenissen om het
echte NLDelta-gevoel te ervaren.

Het Haringvliet

Houten reuzenei mét uitzicht

Het is het allerlaatste échte eiland van Zuidwest-Nederland:

Ook doen op en rond Tiengemeten

Verborgen in natuurgebied Scheelhoek staat, omringd door

Ook doen rond het Haringvliet

Tiengemeten. Vlak bij het industriële Rotterdam kun je al-

• Huur fietsen bij het bezoekerscentrum.

water, een vogelobservatorium genaamd Tij. Het is niet

• Ontdek het dynamische, buitendijkse gebied van Kwade Hoek.

leen met de pont het eiland bereiken. Hier vind je een oase

• Leuke tussenstop voor een kopje koffie of thee, gezonde lunch

zomaar een vogelkijkhut, maar een zeven meter hoog ecolo-

van weidse waterrijke deltanatuur, waar je de drukte van
de stad volledig achter je laat. Maak kennis met de grazende
robuuste runderen, de moerassige rietlanden, duizenden
watervogels en eeuwenoude boomgaarden. Als je goed kijkt
zie je langs de oevers zelfs beverburchten.

of ijsje: Gasterij De Gezusters.
• Je bezoek verlengen? Overnacht in Herberg Tiengemeten en
ervaar de absolute rust als de laatste pont is vertrokken.
• Bezoek vogelreservaat de Korendijkse Slikken in de Hoeksche
Waard en ontdek de slikken, gorzen en kreken.
beleefdenationaleparken.nl
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Dwalend door slik en duin passeer je ontelbaar veel vogelsoorten.

gisch kunstwerk in de vorm van een vogelei. Dit reusachtige

• Ga lunchen of dineren bij restaurant Zoet of Zout in Stellen-

houten bouwwerk is uniek, nergens anders in de wereld vind

dam, direct gelegen aan het Haringvliet met uitzicht op de

je iets soortgelijks. Het laat je tal van natuurverrassingen

Haringvlietdam.

zien en beleven, met als hoogtepunt een panoramisch uit-

• Bezoek de zeehondenopvang A Seal in Stellendam.

zicht over het Haringvliet, met de dam en de broedvogel-

beleefdenationaleparken.nl

eilanden van Vogelreservaat Scheelhoek.
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Waar water het
wint van land

ANWB Wandelroute (10 km)

In de Biesbosch heerst een eeuwenlange strijd tussen water en land.
Begin 15e eeuw zette de Sint-Elisabethsvloed het landbouwgebied

v.a.

onder water, maar in de tijden erna spoelde met het water weer

99,-

grond aan. Zo ontstond een gebied waarin de mens de baas leek te
zijn, vol wilgenakkers (grienden) en akkers bezaaid met suikerbieten.

3 dagen Biesbosch

p.p.

Afstand: circa 10 km

WEEKENDJE
NLDELTA

Begin- en eindpunt: Biesbosch MuseumEiland in Werkendam

Het nieuwe Nationaal Park NLDelta wat langer ver-

 anwb.nl/XXXXXXXXXXX

kennen? Overnacht dan vlak bij de Biesbosch en kies de

Maar zo’n zeshonderd jaar na de vloed lijkt het water het nu tóch te
winnen in de Biesbosch. De wilgen liggen kriskras verspreid tussen
de kreken terwijl de polders weer onder water worden gezet. Fijn
voor vogels, bevers én natuurliefhebbers!

volgende dag gewoon weer een nieuwe fiets-, wandel- of
vaarroute uit! Je verblijft in De Korenbeurs, Sure Hotel
Collection by Best Western in Made.

Wat krijg je?
Blauw
• 2x overnachting in een Comfort-kamer
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• fruitmand op de kamer (1 per kamer)

De Biesbosch

+ fles wijn op de kamer (1 per kamer)

Het ritme van eb en vloed

Zilver
+ cadeaubon voor foto-uitvergroting (1 per boeking)
Goud
+ ANWB reisgids Nederland (1 per boeking)
Platina

Wie de Biesbosch van dichtbij wil ervaren, stapt in een kano,

Ook doen in de Biesbosch

kajak, op een sup of in een fluisterbootje (even vooraf online

• Overnacht bij StayOkay Dordrecht, gelegen aan het water in de

+ ANWB cadeaukaart t.w.v. € 10,- (1 per boeking)

Ga je mee?

reserveren). Ga op ontdekkingstocht en peddel of zoef zacht-

Biesbosch. Logeer bijvoorbeeld in een duurzaam wikkelhuisje of

Boek dit arrangement op anwb.nl/e10delta of bel

jes door de kreken. Je krijgt een vaarkaart mee van het gebied

in een ecolodge op het water.

ANWB Ledenreizen op 088-269 02 69, keuzenr. 5.

met daarop de plekjes waar je kunt aanleggen voor een wandeling. Het vaarseizoen loopt voornamelijk van het voorjaar
tot de herfst, maar uiteraard kun je ook het hele jaar door een

• Fiets de Biesboschroute (34 km) door fietsknooppunten te volgen
door het polderlandschap en dorpskernen.
• Leuke steden zijn vlakbij: je bent met de Waterbus zó in

wandeling of fietstocht maken. In het najaar keert de rust

Dordrecht of Rotterdam.

terug en beleef je de Biesbosch op een heel andere wijze.

beleefdenationaleparken.nl
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T/m 31 maart 2021

Wandelen tussen grienden, akkers en kreken

vanaf € 99,- p.p.

Vanafprijzen zijn p.p. en o.b.v. beschikbaarheid en bezetting. Inclusief CO2compensatie en live-tips ter plaatse via WhatsApp. Exclusief: toeristenbelasting
en reserveringskosten € 25,- per boeking.

ANWB Ledenreizen is aangesloten bij ANVR, SGR en Calamiteitenfonds.

Brons
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Ook doen
in de
Nederlandse
natuur
1 WADDENKUST

Voel in Groningen, Friesland of Noord-Holland de wind in je

haren langs de Waddenkust, onderdeel van Waddenzee Unesco
Werelderfgoed, en bezoek de pittoreske dorpen met kerken, historische huizen en boerderijen op de voormalige terpen en wierden.

2 NIEUW LAND

Heb je al kennisgemaakt met Nationaal Park Nieuw Land? Een

prachtig waterrijk natuurgebied in Flevoland waarin duizenden vogels, kuddes heckrunderen en grazende konikpaarden met wat hulp
van de mens hun plek hebben gevonden.

3

3

HEIDETOCHTEN

Maak een tocht met de mountainbike door Nationaal Park

Sallandse Heuvelrug of wandel meerdere dagen door dit grootste
aaneengesloten droge heidegebied van Noordwest-Europa.

4 BRUINVISSEN SPOTTEN

Het grootste en natste nationale park van ons land? Dat is

Nationaal Park Oosterschelde. Je vindt er de enige plekken van
Nederland waar je bruinvissen vanaf het vasteland kunt zien!
beleefdenationaleparken.nl
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