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Kees Folkertsma

Van: Nationale Parken Bureau <messages@mett.nl>

Verzonden: vrijdag 8 mei 2020 13:58

Aan: Kees Folkertsma

Onderwerp: Nieuwsbrief mei 2020

8 mei 2020 

Geachte heer, mevrouw  Folkertsma, 

In deze nieuwsbrief vindt u informatie van het Nationale Parken Bureau. 

Vriendelijke groet, 

Nationale Parken Bureau. 

Meer duidelijk over impuls van 6 miljoen 

De komende 3 jaar stelt LNV 6 miljoen euro 

beschikbaar voor Nationale Parken die zich willen 

ontwikkelen naar de nieuwe Standaard. Inmiddels zijn 

de contouren van de regeling bekend. Elk nationaal 

park kan één subsidie aanvragen, met een maximum 

van 400.000 euro Rijksbijdrage. Dat gebeurt op basis 

van een projectplan met een looptijd van maximaal 3 

jaar met daarin een motivatie welke stappen gezet 

gaan worden, met welk ambitieniveau en tegen welke 

kosten. 

Regiegroep Nationale Parken van start 
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De Regiegroep Nationale Parken is in april 2020 van 

start gegaan met haar werkzaamheden. In de 

Regiegroep zitten de bestuurlijk vertegenwoordigers 

van de opdrachtgevers en partners van het programma 

Nationale Parken. Zij sturen op de jaarplancyclus en de 

programmatische aansturing van het NPB. In april heeft 

de Stuurgroep het Jaarplan 2020 van het Nationale 

Parken Programma vastgesteld. De Regiegroep komt in 

2020 nog 2 keer bij elkaar. 

Nationale Omgevingsvisie 

In een brief aan de Tweede kamer over de Nationale 

Omgevingsvisie (NOVI) was ook expliciete aandacht 

voor de nationale parken. Ten opzichte van de ontwerp-

NOVI zijn in deze brief over regie en nadere keuzes van 

het Rijk een aantal aanvullende nationale 

richtinggevende keuzes benoemd. Een van die keuzes 

betreft de ontwikkeling van de nationale parken in 

combinatie met andere grote ruimtelijke opgaven. 

Update campagne Holland National Parks 

 

De internationale marketingcampagne Holland National 

Parks gaat in 2020 het tweede jaar in. De campagne 

wordt voortgezet met 5 nationale parken en richt zich 

vanaf 1 januari ook op de Nederlandse markt. Parken 

hebben namelijk aangegeven dat zij ook behoeft

hebben aan een betere naamsbekendheid in eigen land. 

Uiteraard heeft het coronavirus ook invloed op de 

activiteiten en is er veel onzekerheid over het verloop 

van de campagne dit jaar. 
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Dag van het Nationaal Park 2020 

Vanwege coronamaatregelen, organiseren wij dit jaar 

een digitale Dag van het Nationaal Park. Alle 21 

nationale parken in Nederland doen op of rond 24 mei 

2020 hieraan mee. Om Nederland beter bekend te 

maken met de nationale parken en de bijzondere 

natuur te laten zien, worden diverse digitale activiteiten 

georganiseerd. Voor deze gelegenheid hebben we de 

hashtag #ParksForHealth en #NatuurdoetjeGoed 

aangemaakt. 

Van mooiste natuurgebied naar nationaal park 

 

In oktober 2016 werd NLDelta Biesbosch-Haringvliet 

bekroond met de vakjuryprijs in de verkiezing Mooiste 

natuurgebied van Nederland. De brochure Van ‘mooiste 

natuurgebied naar nationaal park' schetst de 

ontwikkeling van NLDelta tot nu toe en geeft een 

doorkijk naar wat er de komende tijd staat te gebeuren 

op weg naar de nationaal parkstatus. Bekijk de 

brochure of kijk op nldelta.nl voor meer informa

Tweede ronde Erfgoed Deal 

Het is inmiddels een jaar geleden dat de Erfgoed Deal 

werd gesloten. De Erfgoed Deal is een afspraak voor en 

door dertien partners, bestaande uit maatschappelijke 

organisaties en overheden. Zeven prachtige projecten 

hebben in de eerste ronde van aanvragen een bedrag 

van de Erfgoed Deal ontvangen. Voor de aankomende 

ronde, die loopt tot 15 september 2020, werken we 

onder andere aan een project om landgoederen 

klimaatbestendiger te maken. 
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Impressie bezoek Zwin Natuurpark 

 

Op 20 februari 2020 brachten vertegenwoordigers van 

diverse nationale parken een bezoek aan het Zwi

Natuurpark, net over de grens in België. Dit bezoek 

vond plaats in het kader van het project Maak 

Trekvogels Beleefbaar. Het doel van dit project is om 

het unieke verhaal van de vogeltrek in een aantal 

Nederlandse nationale parken gezamenlijk beter 

beleefbaar te maken voor een breder publiek. 

Conceptaanvraag Van Gogh Nationaal Park 

De provincie Brabant heeft namens de stuurgroep Van 

Gogh Nationaal Park op 30 maart 2020 een verzoek tot 

aanwijzing als Nationaal Park ingediend bij de Minister 

van LNV. 

Ontwerpwedstrijd Rebellenclub 



5

 

Tot slot: een leuk initiatief van de Rebellenclub. Deze 

coronaperiode is voor hen de aanleiding om 

ontwerptalent op te roepen om de nationale parken in 

ons land in het zonnetje te zetten. Zowel beginners als 

ervaren ontwerpers worden uitgenodigd om deel te

nemen. De ontwerpwedstrijd loopt tot 1 juli 2020.

   

 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u ons heeft laten weten op de hoogte te willen blijven van het

Nationale Parken Bureau. 

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief? Klik dan hier. 

Heeft u vragen? Stuur ons dan een bericht. 

Voor een overzicht van activiteiten zie agenda.  

 


