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1. Omvang

2.  Ecologische samenhang met  
 natuurlijke processen

3.  Natuur-, cultuur- en landschappelijke  
 waarden zijn onderscheidend

4.	 Ruimtelijke	inrichting	en	 
 waarden in overeenstemming met de  
	 gebiedsidentiteit

5.		 Samenhang	en	identiteit
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12 CRITERIA 
De	standaard	voor	de	gebiedsaanduiding	Nationaal	Park

6.		 Herkenbaarheid	en	beleefbaarheid	

7.  Verbondenheid met regionale  
 gemeenschap

8.		 Educatie

9.  Onderzoek

10. Governance

11.		 Ambitiedocument

12.  Uitvoeringsagenda en  
 resultaatbeschrijvingen 



EEN UNIEK GEBIED
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STEVIGE BASIS

• Ambitieboek

• Merkgids

• Website(s)

• Landschapsbiografie

• Natuurvisie

• Strategiekaart

Breed netwerk en inhoudelijk...

• ...
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OVERKOEPELEND VERHAAL
“In NLDelta vormen de natuur, mens en economie al meer 
dan 600 jaar een hechte drie-eenheid. Alles draait om 
leven met de natuur en in het bijzonder het water.”



DRIE THEMA’S

Waar de grote West-Euro-
pese rivieren de zee ont-
moeten. Een rijk en uniek 
ecosysteem en een inter-
nationaal	kruispunt	voor	
miljoenen vissen en vogels. 

Deltanatuur
- natuur -

Het verhaal van leven 
onder de zeespiegel, van 
tegen water beschermen 
en van water maximaal 
benutten.

Eén met water
- mens -

Economische waarde van 
natuur en landschap. Hef-
boom voor regionale ont-
wikkeling.

Duurzame regio
- economie -
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DELTANATUUR



Dynamische overgang van rivier naar zee met alle 
landschappelijke en ecologische verschijningsvormen die 
daarbij horen.

ROBUUST, ONDERLING VERBONDEN EN 
ONDERSCHEIDEND

12



13

SAMENWERKEN AAN...
• robuuste groen-blauwe netwerkstructuur – aaneengesloten deltanatuur

• natuurparels (of iconen) onderling verbonden – natuurverbindingszones

•	terugkeer	van	de	otter

•	succesvolle	vismigratie	(obstakels	opheffen,	duurzame	visserij,	versterken	verbindingen	en	overgangen)

• ruimte voor trekvogels

•	natuurlijke	overgangen	en	meer	getijdewerking

• op termijn uitbreiding naar Grevelingen en Oosterschelde (Zuidwestelijke Delta)

•	NLDelta	zichtbaar	en	beleefbaar



legenda



ÉÉN MET WATER
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Hier wonen en leven mensen al eeuwenlang met het water. 
Dat zien we in…
- Steden, dorpen en havens 
- Linies en forten
- Watermanagement 

TYPISCH NEDERLANDS VERHAAL, HANDEN 
UIT DE MOUWEN ÉN VINDINGRIJK



•	het	verhaal	van	de	delta:	beleefbare	delta-iconen	(clustering)

•	goede	informatievoorzieningen	en	een	educatieprogramma

• goede bereikbaarheid, over land én water

• behoud en ontwikkelen van (Wereld)erfgoed

• trotse ambassadeurs – bijzondere verhalen
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SAMENWERKEN AAN...



legenda



DUURZAME REGIO



Ademruimte	voor	de	stad	én	proeftuin	voor	nieuwe	
ontwikkelingen die bijdragen aan natuur en landschap.

SAMENWERKING, INNOVATIE EN 
ONTWIKKELING
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•	transitie	duurzame	landbouw	–	vergroten	biodiversiteit,	korte	kringlopen	(circulair)

• duurzame visserij

•	duurzame	recreatie	en	toerisme	–	ook	toegankelijkheid	vanuit	de	stad

• klimaatverandering: waterveiligheid, zoet water en droogte

•	ruimte	voor	innovatie	en	ontwikkeling	die	bijdragen	aan	natuur	en	landschap	–	proeftuin				 
   (onderzoek- en onderwijsprogramma’s)

•	bijzonder	vestigingsklimaat
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SAMENWERKEN AAN...



legenda



VAN DROOM NAAR DAAD
PM


