
Zeldzame soorten
Op de Hoge Veluwe leven veel zeld-

zame soorten. Deze soorten komen

in ons land nog maar op enkele

plaatsen voor of zijn zelfs nergens

anders in Nederland te vinden. 

KKlleeiinnee  hheeiivvlliinnddeerr

De kleine heivlinder komt alleen

nog voor op de zuidelijke Veluwe.

De vlinder heeft een voorkeur voor

heiden met alleenstaande, grote

pollen struikheide.

KKoommmmaavvlliinnddeerr

De kommavlinder is de laatste jaren

sterk achteruitgegaan maar is op de

Veluwe nog vrij gewoon. Hij komt

voor in droge, schrale graslanden,

duinen en droge heidegebieden. 

BBoossppaarreellmmooeerrvvlliinnddeerr

De bosparelmoervlinder kwam vroe-

ger ook nog in Limburg voor, maar

nu alleen nog maar op de Veluwe.

Deze vlinder geeft de voorkeur aan

bosranden, kapvlakten, graslanden

en wegbermen. Veelal op de over-

gang van bos en heide.

GGrroottee  ppaarreellmmooeerrvvlliinnddeerr

De grote parelmoervlinder geeft de

voorkeur aan blauwgraslanden en

droge heiden bij bossen. De vlinder

komt alleen nog voor op de

waddeneilanden en op de Veluwe.

vlinderrijkegebieden 
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De Hoge Veluwe
De Hoge Veluwe is samen met de rest van het natuurgebied de Veluwe het

grootste aaneengesloten natuurgebied van Nederland en staat vooral bekend

om het voorkomen van grofwild. De bodem van de Hoge Veluwe bestaat

vooral uit arme zandgrond waardoor er veel heide en stuifzand aanwezig is.

De beboste delen bestaan voornamelijk uit naaldbos. Dit unieke landschap

zorgt voor een grote variëteit aan flora en fauna. Zo is de Hoge Veluwe de

enige plaats in Nederland waar de kleine heivlinder en de bosparelmoervlin-

der voorkomen. Het Deelensche zand is een onderdeel van het park de Hoge

Veluwe, waar de kans op het zien van vlinders het grootst is. Het Deelensche

zand is een prachtig uitgestrekt heidegebied en door de aanwezigheid van

kleine vennetjes erg divers. De bosparelmoervlinder kun je vinden in de bos-

randen of op open plekken in het bos. Verder is de landschappentuin, gele-

gen naast het bezoekerscentrum, ook erg vlinderrijk en een bezoek waard.

PPrraakkttiisscchhee  iinnffoorrrrmmaattiiee

BBeerreeiikkbbaaaarrhheeiidd

Auto: Nationaal Park de Hoge Veluwe heeft drie ingangen: bij

Schaarsbergen, bij Hoederloo en bij Otterlo. In deze plaatsen kunt u

de borden van het nationaal park volgen.

Openbaar vervoer: Vanaf Hoenderloo rijdt buslijn 108 naar het

bezoekerscentrum de Hoge Veluwe.

TTooeeggaannkkeelliijjkkhheeiidd

De Hoge Veluwe is alleen toegankelijk via de drie hoofdingangen

bij Schaarsbergen, Hoenderloo en Otterlo. De toegang tot het park

kost € 6. In het park kunt u gratis gebruik maken van fietsen om het

park te verkennen.

BBeezzooeekkeerrsscceennttrruumm

Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe

Apeldoornseweg 250

7351 TA Hoenderloo

WWaannddeellrroouutteess

Vanaf het bezoekerscentrum vertrekken verschillende wandelrou-

tes. De landschappentuin die achter het bezoekerscentrum ligt is

erg mooi om te bezoeken. Als u ook graag een bezoek wilt bren-

gen aan het Deelensche zand, kunt u het beste eerst bij het bezoe-

kercentrum een fiets pakken en naar het Deelensche zand toe fiet-

sen. 
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