
Naar Nationale Parken 
van Wereldklasse 

 
 

 

 

Janneke van Montfort 

 
j.vanmontfort1@minez.nl 

j.montfort@staatsbosbeheer.nl 

1 

#NationaleParken 

www.nationaleparkenwereldklasse.nl 

mailto:j.vanmontfort1@minez.nl
mailto:j.vanmontfort1@minez.nl


 
“Een Nationaal Park is een gebied dat zonder bescherming van de overheid verdwijnt en waar de 

natuur en omgeving dermate bijzonder en uniek zijn dat het moet worden beschermd voor 
iedereen en voor wie na ons komt!”  

 
 
 
 
 

Nationale Parken – associaties en bekendheid 

“Een Nationaal Park is een gebied dat zonder bescherming van de overheid 
verdwijnt en waar de natuur en omgeving dermate bijzonder en uniek zijn 
dat het moet worden beschermd voor iedereen en voor wie na ons komt!”  

“Is de Keukenhof een Nationaal Park?” 



 

• Aanleiding 

• Aanpak programma 

• Highlights 2015-2016 
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• Vooruitblik 2017 en verder 
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Opbouw 



Aanleiding 
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Amendement Tweede Kamer (2014): 
• Middelen vrijmaken voor opzet en 

implementatie nieuwe standaard Nationale 
Parken (begroting 2015) 
 

Motie:  
• In samenwerking met stakeholders een sterk 

merk met bijbehorende standaard voor 
Nationale Parken ‘nieuwe stijl’ ontwikkelen 



Aanpak programma 
 

jaar 1: netwerkopbouw, inhoudelijke verkenning, 

conceptontwikkeling; thema’s: natuurontwikkeling, 
merkontwikkeling, economische ontwikkeling, governance 

   door 15 partijen ondertekende Nationale Parken Deal en 
beweging in gebieden 

 

jaar 2-3: oefenen in de praktijk: pilots uitvoeren (in de vier 

winnende gebieden) en leerervaringen delen in Leernetwerken 

     4 prijswinnaars, leernetwerken met 20 gebieden 

 

jaar 3: leerervaringen evalueren en implementeren en start 

programmabureau. Borging van de doelen  

     stabiel nieuw stelsel?! 
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Shareholders naar Nationale Parken van Wereldklasse 
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de heer F.J. (Cees) Slager,  

adviseur ondernemerschap en 

gastvrijheidseconomie 

Jaar 1 
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Afspraken in Nationale Parken Deal 
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Doelen: 
• Verhogen van de kwaliteiten van Nationale Parken in 

Nederland. 
• Versterken van de betrokkenheid van de samenleving 

bij de natuur. 
• Bereiken van een sterkere merk- en marktpositie van 

Nationale Parken in Nederland. 
 
Randvoorwaarden: 
• Borgen natuurwaarden. 
• Evenwichtige verdeling lusten en lasten. 
• Niet tornen aan decentralisatieafspraken. 
• Grondeigenaren betrekken. 
• Aansluiten op en gebruikmaken van energie in de regio. 
• Aansluiten op (inter)nationale afspraken en kaders 

(w.o. IUCN criteria) 

 

Jaar 1 



Streefbeeld 

 

Nationale Parken van de toekomst  
zijn nationale iconen met  

natuurkernen van (inter)nationale allure en 
(inter)nationale aantrekkingskracht 
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Criteria voor bidbooks 
 

1. (Ecologisch) samenhangend gebied met natuurgebieden 
van (inter)nationale waarde. 

2. Unieke (potentiële) belevingsmogelijkheden, passend bij 
de draagkracht van het gebied. 

3. Draagvlak van, en samenwerking tussen partijen, en zicht 
op haalbaarheid en uitvoering. 

4. Draagt bij aan de regionale sociaal-economische 
ontwikkeling. 

5. Voorziet in een adequate governance. 

6. Draagt bij aan te ontwikkelen merkstrategie. 
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Jaar 2 



Verkiezing ‘Mooiste Natuurgebied van NL’ 

4 prijswinnaars: 

• Het Nederlandse Waddengebied 

• De Veluwe 

• Nationaal Park Hollandse Duinen 

• NL Delta – Biesbosch-Haringvliet 
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Jaar 2 



 
 

Ondersteuning winnende gebieden 
 
 

-Het Nederlandse Waddengebied 

-De Veluwe 

-Nationaal Park Hollandse Duinen 

-NL Delta – Biesbosch-Haringvliet 

 

2017 

• Financiële ondersteuning (€300.000 per winnend gebied) 

• Ondersteuning met expertise vanuit RVO 

• Ondersteuning merkpositionering en -ontwikkeling 

• Beschrijving cultuurhistorie gebied vanuit RCE 

• Onderdeel landelijke marketingcampagne (v.a. 2018) 
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Jaar 2-3 





Wat is NLDelta? 

 

1. NLDelta: van Rijn en Maas, Slot 

Loevestein, Kinderdijk, Biesbosch tot 

Haringvlietdam en Voordelta. 

 

2. Natuurgebieden en cultuurhistorische 

parels zijn verbonden in één uniek 

ecosysteem (water = ons DNA, onze 

blauwe draad)  

 



Wat levert dit 

op voor de 

natuur? 

1. Meer ruimte voor bijzondere deltanatuur (en beleving) 

2. Kwetsbare natuur beter beschermen (o.a. door 

gebruiksruimteverdeling) 

3. Betere spreiding van bezoekers = minder druk op de natuur 

 

Meer mogelijkheden voor (meerdaags) 

toerisme, recreatie en beleving 



Programma 2016-2018 

 
1. Herstel zoet-brak-zout overgangen 

2. Ontwikkelen gezamenlijke (meerdaagse) arrangementen 

3. Meer bijzondere verbindingen over het water 

4. Meer entrees van wereldklasse 

5. Meer transferia 

6. Meer vindbaarheid/zichtbaarheid 

7. Active community => iedereen betrekken 

8. Ruimte voor duurzame ondernemers 

9. Organiseren van gebruiksruimteverdeling 

10.Veiligstellen duurzame financiering (opschalen en ontwikkelen) 

 



Wat willen we dit jaar bereiken?  

Ontwikkeling Nationale Parken 

• Realiseren doelen bij 4 winnende gebieden 

• Kwaliteitsverbetering bij bidbookgebieden  

• Monitoringssysteem 

 

Ruimtelijke kwaliteit 

• Advisering in opschaling en ruimtelijke samenhang 

• Publicatie artikel 

• Criteria voor natuur- en ruimtelijke kwaliteit voor standaard 

• Leernetwerken / gebiedsateliers 
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Jaar 3 



Wat willen we dit jaar bereiken?  vervolg 

Communicatie, merk en marketing 

• Merk Holland National Parks 

• Festival of Change 18 mei  

• Publiekscommunicatie 

Voorbereiden internationale marketingcampagne 

 

Kennisdeling 

• Nieuwe governance/organisatievormen 

• Opzetten leernetwerken 

• Online kennissite 
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Jaar 3 



Wat willen we dit jaar bereiken?  vervolg 

Borging 

• Standaard en beleidslijn voor Nationale Parken van Wereldklasse 

• Nieuwe organisatie voor borging programmadoelen  

• Start evaluatie programma 
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Jaar 3 



Na 2017 ?  

• Standaard met beleidslijn uitvoeren 

• Programmadoelen realiseren 

• Samenwerking partners/shareholders 

• Uitvoeringsbureau Nationale Parken  

 

 

• Na de verkiezing: Politieke aandacht -> middelen?  
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