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Kees Folkertsma

Van: Nationale Parken Bureau <messages@mett.nl>
Verzonden: vrijdag 4 maart 2022 15:32
Aan: Kees Folkertsma
Onderwerp: Nieuwsbrief maart 2022

4-3-2022 
Geachte heer, mevrouw  Folkertsma, 

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

Vriendelijke groet, 

Nationaal Parken Bureau. 

Natuur en landbouw hand in hand op Schiermonnikoog
Op Schiermonnikoog was de stikstofproblematiek 

aanzienlijk. Toen gebeurde iets bijzonders. De boeren 

van het eiland en de provincie Fryslân hebben samen 

een vorm van natuurinclusieve landbouw gerealiseerd 

voor meer biodiversiteit in de polders. In gesprek met 

Gabriël Vriens projectleider bij de provincie Fryslân. 

                 

Nationale Parken in Vlaanderen 
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Georgette Leltz (NP Hollandse Duinen) en Janneke van 

Montfort (NPB) zitten in de Vlaamse jury voor de 

aanwijzing van Nationale Parken en hebben de lessons 

learned op een rij gezet. Zij hopen hiermee een 

bijdrage te leveren aan het op te stellen beleidskader 

Nationale Parken in Nederland 

Magazine en rapportage Themajaar Ode aan het 
Landschap 
Afgelopen jaar zijn er diverse activiteiten georganiseerd 

in het kader van het themajaar Ode aan het landschap. 

In het Ode-magazine en in de rapportage over het 

themajaar leest u verhalen van partners, bijzondere 

publicaties en cijfers. 

          

De leernetwerken komen er weer aan 

 

De voorlopige planning van de leernetwerken voor dit 

jaar staat in een pdf op onze site. Alle bekende thema’s 

uit de Leidraad passeren opnieuw de revue. De 

eerstvolgende, eind maart, gaat over natuur en 

landschap en is een vervolgbijeenkomst op het 

leernetwerk van 30 september, nl: Hoe vertaal je de 

LESA en Landschapsbiografie in een 

landschapsstrategie? 

Nationale Parken in de media 
O.a. veel aandacht voor het Soortenjaar in NP Nieuw 

Land, maar ook Diepe Gronden, een serie van SBS 6 

die zich afspeelt in de Weerribben Wieden kon op veel 

aandacht rekenen van de landelijke media. En er was 

nog veel meer. 
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Studentenonderzoek Nationaal Park de Meinweg 

 

Studenten van de Hogeschool Den Bosch deden 20 

weken onderzoek naar het Nationaal Park de Me

met als onderzoeksvraag ‘Hoe kan het Nationaal Park 

de Meinweg de waarde van het landschap identificeren 

en de verbinding met de omgeving aan gaan?’ Alle 

informatie en conclusies verwerkten zij in een 

interactieve kaart. Mooie inspiratie voor andere 

nationale parken! 

  

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.  
 


