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Impressie van het overleg: 

 

Rondje langs de netwerken 

Met een rondje langs de velden geven de deelnemers aan wat de voor NLDelta relevante 

ontwikkelingen zijn. Soms betreffen dit concrete projecten en soms betreft het processen.  

Over het algemeen is er een positieve flow te bespeuren op de processen. Er zit veel 

energie op de projecten.  Hieronder een aantal items en aandachtspunten – niet uitputtend – 

die genoemd zijn: 

- De Rivercruise-markt is op divers locaties (o.a. Zaltbommel en Willemstad)  volop in 

beweging en in ontwikkeling met nieuwe aanlegmogelijkheden; 



- NLDelta ligt met Munnikenland en Slot Loevestein in de Provincie Gelderland. Van 

belang is de Gelderse NLDelta-partners (met name Provincie) intensiever te 

betrekken bij NLDelta. De “eerste” contacten zijn daarvoor gelegd.    

- Ondernemers in de verschillende gebieden vragen om meer duidelijkheid welk 

“verhaal” ze moeten vertellen.  Naast het verhaal van NLDelta ook aansluiting zoeken 

bij bijv. de Hollandse Waterlinie. 

- Zorg voor “koploperprojecten”  die NLDelta verbindt. 

- Zorg dat de “landbouw” voldoende aanhaakt bij NLDelta. Dat kan o.a. via het IBP.  

Een aantrekkelijk agrarisch landschap betekent een betere landschappelijke 

aansluiting op de natuurkernen binnen NLDelta. Ook toeristisch en recreatief van 

belang. 

- Aandacht voor het belang van ambassadeurs en gastheren. 

 

Verder zijn er veel projecten – niet uitputtend - in ontwikkeling en/of in uitvoering: 

 De natuurimpuls voor de Korendijkse Slikken en het Oude Land van Strijen 

 De integrale gebiedsontwikkeling Goeree Overflakkee 

 De recreatiezonering Biesbosch  

 Het Klima-house 

 Het Gebiedsperspectief St. Wereld Erfgoed Kinderdijk (SWEK) 

 De ontwikkelingsvisie Munnikenland – Slot Loevestein 

 Het Groen-Blauwe Knooppunt Hellegatsplaten en de relatie met het vismigratieplan 

 De ontwikkelingen van diverse bezoekerscentra. 

 Het project “Forten Verbonden”  

 Het “Onderwaterbos” 

 Natuurherstelprojecten Steenbergen en Moerdijk 

 Herdenkingsjaar 2021 

 

Merkontwikkeling NLDelta en communicatie 

Patty Kanselaar geeft met behulp van een power-point-presentatie een heldere toelichting op 

de merkontwikkeling NLDelta.  

Belangrijke vraag die daarbij aan de orde is gekomen is: 



“Zet je NLDelta in de markt met daaronder de iconen?”   óf 

“Zet je de iconen in de markt met Powerd by NLDelta” 

Belangrijk is de match tussen een sterke merkontwikkeling van NLDelta en de lokale 

(regionale) identiteit. Als voorbeeld is de vergelijking gemaakt met Unilever en diverse 

onderscheidende producten als Unox. Een sterke profilering van producten (lees: iconen) is 

essentieel. Wat Unox is voor Unilever, is Kinderdijk voor NLDelta: een zeer belangrijke icoon 

met een zeer sterke uitstraling. 

De power-point-presentatie is beschikbaar op het partnerdeel van de website. 

 

Brief van Minister Schouten en svz IBP Vitaal Platte Land 

De essentie van de brief van de minister wordt weergegeven. Het belang van nationale 

parken wordt erkend. Er wordt tijdelijk zes miljoen euro beschikbaar gesteld om nationale 

parken / gebieden te helpen in de transitie naar Nationaal Park “Nieuwe Stijl”. De financiële 

middelen zijn primair bedoeld voor transitie-processen en minder als financieringsbron voor 

losse projecten. Het bundelen van vergelijkbare projecten kan wel worden gezien als de 

meerwaarde van een gezamenlijke aanpak. De wijze waarop de financiële middelen ter 

beschikking komen (subsidieregeling, tender enz.) en op welke wijze er een verzoek kan 

worden ingediend, is nog onduidelijk.  Maar het is wel wenselijk ons nu reeds voor te 

bereiden op het “wensenlijstje”.   Het programmabureau NLDelta neemt hiertoe initiatief. 

 

Han Clement geeft een korte toelichting op het IBP Vitaal Platte Land. Natuur inclusieve 

Landbouw, Biodiversiteit, Kwaliteitsverbetering van het landschap zijn belangrijke thema’s 

binnen het IBP die sterke raakvlakken hebben met de ambities van NLDelta.  De 

verwachting is dat de minister na het zomerreces een besluit zal nemen over het IBP.       

 

Hoe gaan we samen de ambities realiseren 

In een korte sessie hebben we op het kaartbeeld van NLDelta projecten benoemd die 

bijdrage aan het gezamenlijk realiseren van de zes ambities van NLDelta én die van de 

netwerken zelf.  

 

 



De sessie leverde een diversiteit op aan (lopende) projecten en projectideeën. 

Koploperprojecten en overkoepelende projectthema’s zullen hieruit moeten worden gefilterd. 

Belangrijk is een heldere duiding wanneer NLDelta het initiatief neemt en wanneer ze 

ondersteunend kan zijn. Er is nog geen kwaliteitsduiding geformuleerd. Wanneer zijn we nu 

per ambitie tevreden. Dit vraagt om een nadere en gezamenlijke uitwerking. 

 

Voorbereiding NLDeltafel 

In verband met het Deltacongres op 14 november is het voorstel om de NLDeltafel / 

Stuurgroep te verzetten. 


