
Van mooiste natuurgebied 
naar nationaal park
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ESSENTIE

Oer-Hollandse 
deltanatuur

Eb en vloed, zoet-brak-zout, hoog en laag; de dynamiek 
van het water bepaalt al het leven in de delta.

Eén met  
water
NLDelta vertelt het verhaal van leven onder de 
zeespiegel, van tegen water beschermen en 
van water maximaal benutten.



In oktober 2016 werd NLDelta Biesbosch-Haringvliet bekroond met de 

vakjuryprijs in het programma Nationale Parken van Wereldklasse van het 

Ministerie van Economische Zaken. Daarmee werd NLDelta één van de 

winnaars van de verkiezing ‘Mooiste natuurgebied van Nederland”. Basis 

voor de eervolle benoeming was het Ambitieboek ‘Dit is onze natuur’; een 

breed onderschreven, ambitieus  programma dat staat voor de ontwikkeling 

van natuur, economie en leefbaarheid in het gebied rondom Biesbosch en 

Haringvliet.

 

In NLDelta zetten overheden, organisaties en bewoners met elkaar de 

schouders onder het behoud en de ontwikkeling van robuuste deltanatuur en 

de beleving ervan. Verbonden door water en een dynamisch ecosysteem waar 

mens en natuur al eeuwen hand in hand gaan, en gedreven door een enorme 

trots op onze bijzondere delta, zijn we op weg naar een nationaal park nieuwe 

stijl.

In de afgelopen twee jaar is NLDelta gegroeid tot een zeer betrokken en actief 

netwerk van partners: samen werken wij aan projecten die leiden tot robuuste 

deltanatuur, goede recreatieve voorzieningen, efficiënte vervoersverbindingen, 

stimulering van toerisme en economie en betrokken bewoners. Door 

regionale ambities te koppelen worden de kwaliteiten van ons gebied krachtig 

verbonden en halen we samen het beste uit onze delta: voor bewoners, 

ondernemers, bezoekers en de natuur. 

Deze uitgave schets de ontwikkeling van NLDelta tot nu toe en geeft een 

doorkijk naar wat er de komende tijd staat te gebeuren: de toekenning van de 

status Nationaal Park NLDelta in 2021. 

VAN MOOISTE 
NATUURGEBIED NAAR
NATIONAAL PARK
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AMBITIES

GROTE AMBITIES
Natuurontwikkeling gaat door slimme verdeling van ruimte hand in hand met 

waterveiligheid, met recreatie en toerisme, met werkgelegenheid. Die samenhang tussen 

mens, natuur en economie is wat NLDelta zo bijzonder maakt. Een gezonde, veerkrachtige 

natuur vormt de basis voor de ambities van dit unieke gebied. Door projecten en initiatieven 

te verbinden geven we samen richting aan de ambities van NLDelta.

Met zes stevige ambities staat NLDelta voor de ontwikkeling van:

Versterking van robuuste en 
onderling verbonden deltanatuur
NLDelta bestaat uit robuuste, grootschalige en 
onderling verbonden natuurgebieden, waar de 
condities optimaal zijn voor de diverse, rijke natuur 
die bij onze delta hoort.

Bereikbaarheid en verbindingen
NLDelta is makkelijk bereikbaar vanuit de 
Randstad en vanuit Brabant en Vlaanderen. Goede 
verbindingen over land én water en bijzondere 
overnachtingsplekken zorgen ervoor dat je in je 
eigen tempo de rust, ruimte en dynamiek van het 
gebied kunt ervaren.

Betrokkenheid en 
ambassadeurschap
Bewoners, overheden, ondernemers en natuur-
organisaties zijn trotse ambassadeurs van NLDelta. 
Zij leven al eeuwen met het water en leveren een 
bijdrage aan de ontwikkeling en instandhouding van 
hun delta.

Beleefbare iconen en cultureel 
erfgoed
Het cultureel erfgoed en de iconen van NLDelta 
zijn beleefbaar en weerspiegelen, als parels aan 
een parelsnoer, de identiteit van ons gebied en de 
rijkdom van onze delta.

(Inter)nationale bekendheid en 
sterk merk
Het gebied staat bekend als NLDelta, de delta 
van Nederland. Bezoekers uit heel Nederland en 
daarbuiten beleven het gebied en delen hun unieke 
ervaringen met anderen.

Duurzame invloed op lokale 
economie
NLDelta heeft een positieve, duurzame invloed op 
de regionale economie. We stimuleren ondernemers 
met vernieuwende ideeën die de beleefbaarheid van 
het gebied verbeteren in samenhang met en met 
respect voor de natuurwaarden.



ONT WIKKELING
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VAN AMBITIE  
NAAR REALISATIE

Na het winnen van de vakjuryprijs ging NLDelta de eerste kwartiermakersfase in. Hierin 

werd de basis gelegd voor de gezamenlijke strategische gebiedsontwikkeling en voor het 

toekomstig Nationaal Park NLDelta. Als onderdeel van de prijs werd een overkoepelend 

verhaal, een sterk merk en een landschapsbiografie ontwikkeld. Met inzet van de 

initiatiefnemers en de provincies Noord Brabant en Zuid-Holland en met de geldprijs van 

het Ministerie van EZ en een financiële impuls van de provincie Zuid-Holland werden de 

eerste projecten in gang gezet. Vele andere partijen sloten zich daarbij aan, om zo met 

elkaar een start te maken in het realiseren van de ambities van NLDelta.

Motie Tweede Kamer

Nationale Parken van 

Wereldklasse

Verkiezing mooiste 

natuurgebied

Ambitieboek “Dit is onze 

natuur” 

Winnaar vakjuryprijs 

Nationale Parken Bureau

Eind 2018 spraken de NLDelta partners de ambitie uit om het programma voort te zetten. 

Om een sterke doorstart te maken, werd een samenwerkingsovereenkomst getekend. 

Daarmee werden voor de periode tot en met 2020 middelen en menskracht toegezegd 

en werd een programmabureau ingericht. Eén van de belangrijkste opgaven voor 2020 

is het inrichten van een gedragen, toekomstbestendig organisatiemodel met duurzame 

financiering, zodat dit unieke gebied zich in 2021, 600 jaar na de Sint Elisbethsvloed, 

kan presenteren als Nationaal Park NLDelta.

Definitiefase

Draagvlak NLDelta

Sterk Merk traject

Landschapsbiografie

Samenwerkingsovereenkomst

Organisatie en uitvoering van de strategische 

gebiedsontwikkeling

Aanvraag status nationaal park

Continuering strategische gebiedsontwikkeling

Governance, organisatie, financiering

Toekenning status nationaal park 

Themajaar St. Elisabethsvloed

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Eerste kwartiermakersfase Tweede kwartiermakersfase Nationaal Park NLDeltaInitiatieffase NLDeltaAanleiding
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Begin 2017 zei ik heel graag “ja” om voorzitter te zijn 

van de NLDeltafel. Wat me daarbij het meest overtuigde 

was het aanstekelijk enthousiasme en de volle goesting 

van mensen met een hart voor de natuur én voor de 

samenleving. Want net daar ligt een enorme uitdaging! 

Steeds beter leren we hoe het beschermen van natuur, 

landschap en erfgoed een hefboom kan zijn voor 

een duurzame regio-ontwikkeling en een inclusieve 

samenleving. Het ontwikkelen van NLDelta is een 

bijzondere en boeiende reis waar gemeentes, provincies, 

natuurorganisaties, ondernemers en bewoners elkaar 

vinden in een uniek ecosysteem. Een Nationaal Park van 

wereldklasse, waar de zeearend zwevend zijn thuis vindt 

in een uniek, beleefbaar en bijzonder landschap, waar 

het fijn wonen en werken is. Jullie thuis, waar ik graag 

op vakantie kom!

Ignace Schops, Directeur Regionaal Landschap Kempen en Maasland, 

President Europarc Federation 



SAMENWERKING
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SAMEN STAAN  
WE STERK

De essentie van NLDelta is om met elkaar de schouders te zetten onder de strategische 

gebiedsontwikkeling. Dat betekent samenwerking! Tussen publieke en private 

gebiedspartijen, en in een dynamisch en grensoverschrijdend netwerk.

NLDelta 
partnernetwerk
Door bestaande en nieuwe projecten en 

programma’s te verbinden en samen te werken 

ontstaan efficiency voordelen en worden resultaten 

sneller bereikt. Krachtenbundeling zorgt voor 

schaalvergroting en ruimte in exploitaties en 

daarmee voor meer investeringen in natuur, beleving 

en voorzieningen. Vertegenwoordigers van de 

partners in het netwerk komen regelmatig bij elkaar 

om de voortgang van lokale en overkoepelende 

projecten af te stemmen. 

NLDelta 
programmabureau
Het programmabureau vormt de centrale schakel 

in het NLDelta netwerk. Het is de taak van het 

programmabureau om kansen te herkennen en naar 

het netwerk te brengen. Ook het verbinden van 

partijen hoort daarbij. Tevens vertegenwoordigt 

het bureau NLDelta in landelijke netwerken 

zoals die van het Nationale Parkenbureau. Het 

programmabureau voert zelf ook projecten uit 

en regelt de overkoepelende communicatie. Het 

trekken van de transitie naar een Nationaal Park 

is één van de speerpunten in de agenda van het 

programmabureau. 

NLDeltafel

De NLDeltafel houdt regie op de uitvoer van het 

programma. De NLDeltafel bestaat uit bestuurlijke 

vertegenwoordigers van de gebiedsnetwerken, 

terreinbeheerders, provincies en NGO’s die zich 

verbonden hebben aan NLDelta en gecommitteerd 

aan de ambities en het programma. De NLDeltafel 

komt drie keer per jaar bij elkaar en heeft een 

onafhankelijke voorzitter. 

NLDelta  
ambassadeurs
Het versterken van natuur, economie en 

leefbaarheid kan alleen als iedereen in NLDelta 

zich eigenaar voelt. Bijna een miljoen inwoners, 

talloze ondernemers, vele medewerkers van 

betrokken organisaties en honderden vrijwilligers 

zetten zich dagelijks in als trotse ambassadeur en 

nemen verantwoordelijkheid voor het behoud en de 

ontwikkeling van onze delta. 
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900.00047.000 233
inwonershectare beschermde natuur gemeentenprovincies



16 17

Het is goed dat gemeenten, bedrijven en recreatie-

ondernemers zich samen achter de plannen scharen 

en ook willen investeren. Iedereen ziet dat hier voor 

hen ook een economisch rendement te halen is. Goede 

communicatie over de plannen en kansen is daarbij dan 

wel heel belangrijk.

Het lukt alleen als we met elkaar de schouders zetten 

onder alle acties die nog moeten gebeuren. En dan 

bedoel ik niet alleen de samenwerkingspartners die nu 

al aan de NLDeltafel zitten, maar dan bedoel ik alle 

gemeenten in de regio.

Paul Boogaard, Wethouder gemeente Hoeksche Waard
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SAMEN OP WEG

SAMEN OP WEG NAAR 
NATIONAAL PARK 

NLDELTA
Al eeuwenlang vormt het gebied van NLDelta één robuust ecosysteem. Ons gebied vertelt 

al meer dan 600 jaar het krachtige verhaal van leven onder de zeespiegel, van oer-Hollandse 

deltanatuur en van één zijn met het water. In 2021, 600 jaar na de Sint Elisabethsvloed, 

wordt NLDelta één groot nationaal park.

Waarom een  
nationaal park? 

NLDelta bestaat uit onderling verbonden natuurgebieden 

die één robuust ecosysteem vormen. Eén groot Nationaal 

Park NLDelta is de beste manier om onze rijke deltanatuur in 

samenhang te beschermen, te beheren en te ontwikkelen.

De cultuurhistorische iconen van NLDelta weerspiegelen 

samen, als parels aan een parelsnoer, de geschiedenis van 

onze delta en het eeuwenlang leven met het water. 

Samen staan we sterker. We hebben elkaar nodig om het 

gebied sterker, mooier en toekomstbestendig te maken voor 

natuur en mens. 

Een nationaal park biedt een platform waar onze lokale 

belangen kunnen worden behartigd op regionaal, 

provinciaal en landelijk niveau. 

De status van nationaal park geeft ons gebied aanzien en 

aantrekkingskracht. Nationaal Park NLDelta vertelt een 

krachtig verbindend verhaal, met ruimte voor ieders eigen 

identiteit.  

Nationaal Park 
Nieuwe Stijl
Begin 2021 vragen we bij het Ministerie van LNV 

voor NLDelta de status aan van nationaal park 

volgens de nieuwe standaard voor nationale parken 

nieuwe stijl. De nieuwe standaard vormt met 12 

criteria het werkkader voor de statusaanvraag. De 

visie en ambities van NLDelta creëren voldoende 

mogelijkheden om hier met elkaar naartoe te 

werken. De criteria gaan o.a. over begrenzing, 

ecologische samenhang, cultuur-landschappelijke 

waarden, ruimtelijke inrichting, beleefbaarheid en 

gebiedsidentiteit.

Samen
Nationaal Park NLDelta is nadrukkelijk een product 

van samenwerking in de regio. We gaan dan ook 

met elkaar in gesprek over hoe de criteria vorm 

krijgen binnen Nationaal Park NLDelta. Samen 

met een groot aantal gebiedspartijen wordt het 

plan opgesteld, dat de Minister overtuigt van de 

sterke kwaliteiten van NLDelta als nationaal park. 

Tegelijkertijd werken we gezamenlijk aan een 

efficiënt, gedragen en duurzaam organisatie- en 

financieringsmodel voor de samenwerking in het 

nieuwe nationaal park. 
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NATIONAAL PARK

Ontmoet Nationaal 
Park NLDelta
In NLDelta draait alles al meer dan 600 jaar om leven met het water. 

Het gebied vertelt een typisch Nederlands verhaal. Het verhaal van 

leven onder de zeespiegel, van tegen water beschermen en van water 

maximaal benutten. Overal vind je sporen van het eeuwenlang leven 

met en van het water.

NLDelta is de plek waar de Rijn en de Maas de zee ontmoeten. 

Een rijk en uniek ecosysteem en een internationaal kruispunt 

voor duizenden vissen en vogels. De delta is een onmisbare 

schakel in de wereldwijde trekroutes van vogels, voor 

voedsel en om te rusten, overwinteren of broeden. Voor 

trekvissen is NLDelta de poort naar West-Europa 

waar ze paaien en opgroeien.

NLDelta is het ultieme bewijs van de vinding-

rijkheid van de Nederlander én de oer-hollandse 

natuur van de delta. Ervaar het leven en de 

natuur van deze rijke en unieke delta.
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Dagelijks maak ik de reis door het rivierenlandschap 

om via het Munnikenland naar het kasteel te komen. 

Hierdoor realiseer ik mij weer wat voor ons allen heel 

gewoon is geworden: we leven in een wereldwijd 

uniek landschap! Er zijn weinig delta’s zoals de onze. 

Ja, je hebt de Nijldelta, de Mississippi-delta, de delta 

in Bangladesh, maar geen is zo als NLDelta. Het 

bijzondere is niet alleen het temmen van de rivieren, het 

watermanagement en de natuurontwikkeling, maar dit 

gebied is ook onlosmakelijk verbonden met het DNA van 

Nederland. Iets om nog meer bewust van te worden en 

trots op te zijn. In het Munnikeland en met Loevestein 

zie je in het klein wat NLDelta in het groot kan zijn. 

En dan staan we pas aan het begin van de realisatie. 

Een prachtig nationaal park met heel veel recreatieve, 

toeristische, economische en educatieve potentie, 

waarvan we als Loevestein graag onderdeel en oostelijk 

toegangspoort willen zijn.

Ed Dumrese, Directeur Slot Loevestein



NATIONAAL PARK NLDELTA 
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Deze brochure is een uitgave van het NLDelta programmabureau.

Oplage: 1.000 st.

Ondanks dat de brochure met uiterste zorgvuldigheid is samengesteld, kan er een 

foutje in geslopen zijn. Laat ons dit weten via info@nldelta.nl

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, hetzij door kopieën of digitaal, 

of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van het 

programmabureau NLDelta.
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