Nationale Parken in Nederland

Kom jij wel eens in de natuur? In een bos of misschien aan zee? In
Nederland hebben we 21 speciale natuurgebieden. Dit zijn de nationale parken.
Alle nationale parken zijn uniek. Samen maken ze een ketting met de
‘pareltjes’ van de Nederlandse natuur. Iedereen mag er op bezoek komen. In
elk park kun je iets unieks beleven! Kom je ook een keer?

Bijzondere natuur

In de nationale parken zorgen we goed voor
de natuur. Alle 21 parken zijn een beetje
anders. In Nationaal Park Dwingelderveld
vind je bijvoorbeeld uitgestrekte
heidevelden, terwijl de Biesbosch een gebied
met heel veel water is. In de nationale
parken samen zijn alle bijzondere soorten
van de Nederlandse natuur terug te vinden.

Bewoners van de
nationale parken

Ook de bewoners verschillen per park. Er
leven bijzondere vogelsoorten, vlinders,
reptielen en amfibieën. Zo broedt de
zeearend sinds kort in Nationaal Park de
Alde Feanen. En in de Drentsche Aa leeft de
bijzondere heikikker. Het mannetje van deze
kikkersoort wordt in het voorjaar knalblauw!
Zo valt ‘ie lekker op. Ook leven er allerlei
bijzondere zoogdieren in de parken. Zoals
hazen, dassen, bevers, otters en wilde
zwijnen. En ken je de bruinvis? Dit is geen
vis maar een zoogdier en hij leeft in de
Oosterschelde in Zeeland.
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Avontuurdieren op pad

Deze dieren hebben de natuurgebieden nodig als leefgebied. Ze vinden er voedsel,
beschutting en hun partner. Soms willen dieren hun leefgebied vergroten, ze gaan dan
op zoek naar een ander natuurgebied waar ze kunnen leven. Of ze gaan op zoek naar een
partner. Om van het ene naar het andere nationaal park te komen gebruiken dieren natuurlijke
verbindingen tussen de natuurgebieden. Bijvoorbeeld de oevers van een rivier of beek. Of
een groene berm langs een weg. Sommige dieren kunnen zich door de lucht verplaatsen, die
hebben het wat makkelijker.
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Maak kennis met de
avontuurdieren

Voor alle dieren is het belangrijk dat
ze onderweg voldoende beschutting
kunnen vinden. Om uit te rusten en te
zorgen dat ze niet worden opgegeten.
Ook hebben ze onderweg natuurlijk
voedsel nodig. En hoe steek je als kleine
woelmuis een drukke weg over? Op reis
gaan is best een uitdaging als dier!
In deze schrijfwedstrijd leer je een
aantal bijzondere bewoners van de
nationale parken in Nederland beter
kennen. Dit zijn: de otter, de bever,
de haas, de schotse hooglander, de
zeearend en de bruinvis.
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