
Nationaal Park Nieuw Land is een enorm vogelrijk 
gebied dat iedere seizoen andere trekvogels ontvangt. 
De plassen, rietvelden en natte graslanden zijn een 
heerlijk leefgebied voor vogels. Ze bouwen hier hun 
nesten en brengen hun kuikens groot. Het water en de 
ruige graslanden zitten vol vis, kikkers en waterinsecten. 
Niet zo gek dus, dat roofvogels, grote zilverreiger, 
lepelaar en roerdomp hier graag hun voedsel zoeken.
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Nationaal Park Nieuw Land is een wandelgebied bij 
uitstek. Laat je verrassen en ontdek onverwachte 
landschappen. Ruik de zwarte mosterd, blijf even staan 
om de vogel te zien die je hoort in het riet. Misschien 
zie je wel een zeearend. Van uitdagende routes via 
smalle graspaden tot avontuurlijke wandelroutes 
over onverharde paden. Bekijk alle wandelroutes op 
onze website www.nationaalparknieuwland.nl.

WANDELEN

Toegankelijkheid
Voor blinden en slechtzienden heeft Nationaal Park Nieuw 
Land verschillende wandelroutes met audiotours op de website 
geplaatst. De bezoekerscentra zijn rolstoeltoegankelijk 
en een groot aantal wandelpaden is (half-) verhard. 

Honden zijn op enkele plekken toegestaan in Nationaal Park 
Nieuw Land. Deze regel is bedoeld om de rust in het park te 
bewaren en de natuur te beschermen. Zo wordt voorkomen 
dat vogels van hun nest worden gejaagd of paniek ontstaat 
onder rustende reeën. Soms is de geur of het geblaf van 
een hond al genoeg om deze onrust te veroorzaken. 

BEZOEK

Nationaal Park Nieuw Land ligt in Flevoland tussen 
Almere en Lelystad. Het park is op verschillende 
manieren te bereiken. Daarnaast zijn er vier 
bezoekerscentra. Bekijk voor alle openingstijden 
en contactinformatie van de bezoekerscentra onze 
website www.nationaalparknieuwland.nl.

PLAN JE BEZOEK

Nationaal Park Nieuw Land is in ontwikkeling en heeft 
in 2018 de status van nationaal park gekregen. Het is 
een initiatief van de provincie Flevoland, samen met 
Staatbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Flevo-
landschap, gemeente Almere, gemeente Lelystad, 
Rijkswaterstaat en Waterschap Zuiderzeeland.

ONTWIKKELINGEN

Nationaal Park Nieuw Land ontdekken met de fiets? Dat 
kan heel gemakkelijk dankzij verschillende fietsroutes. 
Er zijn routes van diverse afstanden en met verschillende 
bezienswaardigheden. Ook zijn er aantrekkelijke  
stopplekken voor een hapje en een drankje. Fiets het 
rondje Oostvaardersplassen of ga voor de grote uitdaging: 
Rond(je) Flevoland van maar liefst 240 kilometer.

FIETSEN
Nationaal Park Nieuw Land heeft met het Markermeer 
een prachtig vaargebied. Vrijwel geen ander water in 
Nederland biedt zoveel mogelijkheden. Zeker voor de 
geoefende watersporter is het een uitdagend gebied, 
maar bij rustig weer kunnen ook kleinere schepen er 
prima varen. Vaar met de (veer)boot naar de Marker 
Wadden of ga kano varen in de Hollandse Hout.

VAREN

ONVERWACHT. 
AVONTUURLIJK.

Nationaal Park Nieuw Land dankt zijn ontstaan aan het grootste 
inpolderingsproject ter wereld: de drooglegging van Flevoland ! Het 
is een waar vogelparadijs met als icoon de zeearend. In een deel van 
de moerassen kom je kuddes Heckrunderen en Konikpaarden tegen. 
Man-made natuur in een voormalige binnenzee.

Nationaal Park Nieuw Land, het jongste van Nederland, bestaat uit 
vier deelgebieden: Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, Marker 
Wadden en Markermeer. Bekijk alle informatie over het nationaal park 

op www.nationaalparknieuwland.nl
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LEGENDA

Nationaal Park Nieuw Land is het jongste nationaal park 
van Nederland én het grootste man-made natuurpark ter 
wereld met 29.000 hectare natuur! Letterlijk op de bodem 
van de voormalige Zuiderzee.

Almere

Oostvaardersplassen

Lepelaarplassen

Lelystad

Amsterdam

Enkhuizen

Markermeer

Marker Wadden

Deze wilde graseter 
heeft een muisgrijze 
of bruine kleur en een 
streep op de rug. 

Konikpaard7

De IJsvogel is onmiskenbaar 
blauw en oranje gekleurd.  
De vogel leeft van kleine 
visjes en waterinsecten. 

IJsvogel10

Imposante roofvogel die 
leeft van vis, watervogels 
en aas. De zeearend heeft  
gevingerde vleugels, een 
ver uitstekende kop en 
korte, wigvormige staart.

Zeearend9

Deze steltloper heeft een wit 
verenkleed met een zwarte 
tekening en een omhoog 
gebogen snavel. De vogel lust 
graag slakken en plankton. 

Kluut12

Dit knaagdier is te 
herkennen aan de brede, 
geschubde, afgeplatte 
staart. De bever eet graag 
water- en moerasplanten.

Bever8

Dit zoogdier uit de familie 
van de hertachtigen heeft een 
oranjebruine vacht en in de 
winter grijsbruin. Mannetjes 
hebben een klein gewei. 

Ree11

Dit zoogdier is rood-
bruin van kleur en 
heeft een witte buik. 
Alleen het mannetje 
draagt een gewei. Het 
zijn echte planteneters.

Edelhert4

De vogel met ‘bakkebaarden’ 
en grijze kop is in het riet te 
vinden. De baardman eet 
graag insecten en rietzaden.

Baardman1

De moerasvogel leeft vooral 
in het riet en is herkenbaar 
aan zijn lange en smalle vleu-
gels. De kiekendief jaagt op 
zoogdieren en jonge vogels.

Bruine Kiekendief6

De geel-zwarte vogel 
met rode snavel leeft in 
de toppen van bomen. 
De wielewaal smult van 
nachtvlinders en rupsen.

Wielewaal3

Deze reigerachtige vogel 
is door zijn schutkleur 
bijna niet te herkennen 
in het riet. De roer-
domp jaargt op visjes, 
salamanders en kikkers.

Roerdomp2

Dit grote gespierde rund 
met gebogen horens is 
een echte grazer. Het 
Heckrund kan wel 900 
kilo zwaar worden.  

Het Heckrund5

Overnachten


