
Ontdek het nationaalpark Harz
Wij hopen dat u genoeg impressies verzameld en de gelegenheid 
heeft zich uitgebreid te informeren. Onze medewerkers staan hier-
bij altijd met advies voor u klaar. Richt u tot de rangers en mede-
werkers van de nationaalparkhuizen. Maak gebruik van de service 
in ons milieu-onderwijs en bezoek onze tentoonstellingen. Bij de 
talrijke evenementen van ons jaarlijkse natuur-belevenis-program-
ma kunt u samen met nationaalparkpersoneel het nationaalpark 
ontdekken. Meer informatie op www.nationalpark-harz.de/nl/.

Nationaalpark-bezoekersfaciliteiten
Brockengarten (tuin) op de Brockenkuppe
- Meer als 1500 plantensoorten uit de hele wereld
Luchsgehege an der Rabenklippe bij Bad Harzburg
- Openbaar lynxen voeren woensdags en zaterdags om 14.30 uur
Auerhuhn-Schaugehege bij Lonau
- Bekijkt u naast auerhoenen ook kor- en hazelhoenen.
Wildtier-Beobachtungsstationen aan ,t Molkenhaus en in Odertal
- Met een beetje geluk de dieren uit het bos in vrije natuur beleven

Nationaalpark-belevenispaden
Borkenkäferpfad in Ilsenburg
- Informatie over bastkevers
Löwenzahn-Entdeckerpfad in Drei Annen Hohne
- Avonturenpad voor kinderen en families
Naturmythenpfad bei Braunlage
- Op zoek naar mythische sporen door de natuur
Seelenpfad bij Herzberg
- Even heerlijk tot rust komen in de zuid-Harzer beukenbossen
Urwaldstieg aan de Brocken
- Een klein zijspoor verleend een kijkje in het Brockenoerwoud
WaldWandelWeg bij Torfhaus
- Hoe ziet het bos er in de toekomst uit?
Weißes Reh
- Sprookjespad voor kinderen van Schierke tot Brocken
Wildnispfad Altenau
- Laat je begeleiden door de natuur op een weg terug naar de 
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Welkom in de legendarische bergwildernis!
Laat u zichzelf verassen: door een authentiek en afwisselend 
berglandschap. 
Wandel door de dichte loof- en naaldbossen, tussen rotsen 
of langs kliffen. Luister naar de stilte van de moerasgronden 
of het roepen van de zwarte specht en moeraswinterkoning. 
Geniet van de atmosfeer aan de wilde bergbeken en gun uzelf 
het prachtige uitzicht vanaf de legendarische, 1.141 meter 
hoge Brocken. 
Een ruig klimaat en veelzijdige geologie tekenen het noorde-
lijkste Duitse middengebergte. Het Harzer landschap maakt 
uw bezoek in één van de grootste bos-nationaalparken van 
Duitsland tot een bijzondere belevenis. 

Het nationaalpark Harz
Het nationaalpark Harz is ontstaan in 2006 uit een fusie met 
twee al bestaande nationaalparken: de „Hochharz“ (Saksen-
Anhalt) die sinds 1990 bestaat en de in 1994 opgerichte 
„Harz“ (Nedersaksen). Het park strekt zich uit over een 
oppervlakte van bijna 25.000 hectare. Nationaalparken 
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zijn traditierijke, beschermde gebieden. Al in 1872 werd in 
Amerika, in het gebied Yellowstone, het eerste nationaalpark 
opgericht. Tegenwoordig bestaan er wereldwijd meer dan 
4.000 nationaalparken – 16 daarvan in Duitsland.

Wat voor taken heeft een nationaalpark?
De focus ligt op de bescherming van natuurlijken processen. 
„Natur Natur sein lassen!“ (Natuur natuur laten zijn!) is het 
motto van de 16 Duitse nationaalparken. Daardoor wor-
den waardevolle leefruimtes van talrijke en vaak zeldzaam 
geworden dier- en plantensoorten behouden en ook verder 
ontwikkeld. De mens wordt echter niet uitgesloten. Ecolo-
gisch ontspannen en milieu-onderwijs zijn net zoals de we-
tenschappelijke observatie van natuurlijke processen verdere 
verantwoordelijkheden van het nationaalpark. 

Het nationaalpark en zijn doelen
Ook in de Harz worden beschermde leefruimtes aan hun 
eigen, natuurlijke dynamiek overgelaten. De processen van het 
leven – ontstaan en vergaan – blijven in verscheidene bos-
gebieden, moerassen, beken, aan de kliffen en op de bosvrije 
dwergstruikheide op de Brocken door mensen onaangetast. 
Het nationaalpark Harz begeleidt deze processen door eigen 
research. Aanvullend volgen wij daar, waar de mens de natuur 
negatief beïnvloedt heeft, met herstelprojecten zoals het opni-
euw bevloeien van de moerasvlaktes, het herstel van stroompjes 
of het bevorderen van bosontwikkeling. Uniek voor een Duits 
nationaalpark is het hervestigen van lynxen. 
Een andere focus van ons werk is mensen de schoonheid van 
de ongerepte natuur dichter bij hen te brengen. Bij talrijke eve-

nementen kunnen de bezoekers het park samen met nationaal-
park medewerkers leren kennen. Maar ook op eigen houtje lukt 
het best om door middel van goed bewegwijzerde wandelrou-
tes en loipennetwerk talrijke ontdekkingen te maken.

Een bos-nationaalpark
Het nationaalpark Harz is één van de grootste bos-nati-
onaalparken in Duitsland. Groot wild zoals edelherten, 
everzwijnen en reeën leven in verschillende bosgebieden. Van 
de beukenbossen in het dalgebied van de Harz voorbij de ge-
mengde beuken-sparbossen in het middelhoge gedeelte tot in 
de unieke sparbossen van de hoger gelegen gebieden – overal 
is de diversiteit van de bosstructuren indrukwekkend. 

De Brockenpiek – top – spits
Voor een Duits middengebergte uniek: De top van de 
Brocken is van nature bosvrij. In de stormen van over 1.100 
meter hoogte houdt geen enkele boom stand. In het dwergst-
ruik- en grasrijke bergheide zingen vogelstemmen, waaronder 
die van de beflijster.

Kostbaar Harzer moeras
Het Harzer moeras heeft zijn authenticiteit behouden. Dit is 
tegenwoordig Europa-wijd van belang voor natuurbescher-
ming en wetenschappen. Het ontstaan heeft het moeras te 
danken aan het klimaat: vochtig-koele omstandigheden en 
de bodem veroorzaakten na de ijstijd bevloeiingen, waarin 
planten alleen gedeeltelijk konden composteren. Vooral uit 
afgestorven turfmos ontwikkelde zich gedeleidelijk veenlagen 
– tot over zeven meter dik.

Rivieren
Heldere bergmeren zijn in het nationaalpark Harz overal te 
vinden. De woelige beken vormen consistent het gebergte 
– met ruw geweld, wat vooral bij overstromingen duidelijk 
word. 
Het water van de Harzer bergmeren is koud en zuurstofrijk. 
In zijn verloop toont een Harzer bergmeer diverse structu-
ren: dicht bij de bron in de hoogste streken zijn vooral stenen 
en blokken die het gebied tekenen. Bijzonder gespecialiseerde 
insectenlarves leven in het stromende water. Fascinerende vo-
gelsoorten zoals de waterspreeuw en de grote gele kwikstaart 
zijn bewoners van deze biotoop. 

Rotsachtige wildernis
Op vele plekken onderbreken wilde rotslandschappen het 
bos: ruige kliffen, afzonderlijke torenhoge rotsvorming, 
woest doorelkaar gegooide granietblokken. Hier is het rijk 
van zeldzame mossen – een rijk, dat aan alpenlandschappen 
herinnert of aan het hoge noorden.

Aankomst
Aanbevolen wordt uw komst met de trein of ander open-
baar vervoer. Tips hiervoor vind u op www.fahrtziel-natur.
de. (duitse website) Tot op de Brocken brengt u de Harzer 
smalspoorbaan (www.brockenbahn.info / duitse website).

Nationaalpark-hosts
Wilt u een paar dagen op vakantie in het nationaalpark Harz 
en heerlijk tot rust komen in een fascinerend natuurlandschap? 
Of heeft u zin in een reis vol avonturen in ongerepte wildernis? 
U zoekt hiervoor een passend onderkomen? Dat vind u bij 
onze nationaalpark-partners. Deze hotels, pensionnen of va-
kantiewoningen bieden u niet alleen een prachtig onderkomen 
in evenwicht met de natuur, maar informeren u ook uitstekend 
over wat het nationaalpark u te bieden heeft. Tevens kunt u 
rekenen op milieubewuste kwaliteit. Meer informatie op www.
nationalpark-harz-partner.de (duitse website).


