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De Educatiestrategie van NP NLDelta 

Wim Ruis & Noëlle Verhage (IVN) & Marianne den Braven (Programmabureau NLDelta)



Waar je van houdt, daar wil je voor zorgen.

Wanneer mensen zich verbonden voelen met de natuur, het landschap en het cultureel 
erfgoed en ontdekken dat ze er zelf deel van uitmaken, dan willen ze er voor zorgen en 

verantwoordelijkheid voor nemen.

Hiertoe biedt NP NLDelta  unieke, iconische topervaringen aan bezoekers die ze niet 
elders kunnen ervaren. Zij ervaren de bijzondere waarden van het Nationaal Park met al 

hun zintuigen. Ze worden gestimuleerd om meer te beleven en leren in en van de 
natuur, de cultuurhistorie, het landschap en het cultureel erfgoed. Ook maken we 

verbinding met maatschappelijke thema’s die relevant zijn binnen het Nationaal Park. 
Denk daarbij aan klimaatverandering, duurzaam voedsel, preventie zwerfafval, behoud 

biodiversiteit e.a..

…doelgroepen kunnen zich verwonderen, vrij zijn, verrijken en verbinden.

Nationaal Park NLDelta i.o. heeft IVN Natuureducatie gevraagd om middels co-creatie 
met educatiepartners een voorstel te doen voor het ontwikkelen van een 

educatiestrategie. 
In de educatie strategie streven we naar verwondering en ‘topervaringen’ in het 

landschap van Nationaal Park NLDelta 

Een educatiestrategie voor NP NLDelta 
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Sciences

De Verhalenmakelaar Historisch Museum Den 
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SME Advies

Organisaties die de vragenlijst voor NP NLDelta i.o. hebben ingevuld



Conclusies inventarisatie bij ruim 50 educatieve partners in NL Delta 

• De top 3 van doelgroepen die bereikt worden zijn 

kinderen middels schoolprogramma’s, recreanten en 

omwonenden middels gidsen, exposities. De doelgroep 

jongeren wordt het minst bereikt met educatie. 

73%

56%

78%

95%

87%

91%

80%

Kinderen Jongeren Studenten

Omwonenden Toeristen Gidsen, vrijwilligers

Ondernemers

• Ruim 96% geeft aan dat educatie een belangrijk instrument 

is voor zijn of haar organisatie.



Conclusies inventarisatie bij ruim 50 educatieve partners in NL Delta 

• Er is onder de respondenten van NLDelta relatief meer aandacht voor cultuureducatie dan voor natuur- water- en 

duurzaamheidseducatie (cultuurhistorie, erfgoed, geschiedenis van het landschap en leven met water scoren gemiddeld 60 %)



Conclusies inventarisatie bij ruim 50 educatieve partners in NL Delta 

• De gebruikte educatieve methodieken bestaan relatief het meest uit excursies voor recreanten en gastlessen/excursies voor 

scholen

• De meeste organisaties werken voor een deelgebied. Hiervoor ligt een mooie uitdaging voor het bouwen aan een gebied brede 

educatiestrategie 



Conclusies inventarisatie bij ruim 50 educatieve partners in NL Delta 

• Ruim 50% geeft aan een groot belang te hechten aan een samenwerking met NP NLDelta. Daarbij liggen de behoeftes vooral 

op kennisuitwisseling en netwerkontwikkeling.

• Ruim 36% geeft aan nog niet of nauwelijks op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen in NP NLDelta. Hier ligt nog een kans 

om een groot deel van de organisaties alsnog te betrekken bij NP NLDelta.

• Ruim 40% weet nog niet voldoende welk belang zij kunnen hechten in een samenwerking met NP NLDelta. Het is van belang 

om in de krachtstroomsessie dit onder de aandacht te brengen.

• Er is een zeer groot draagvlak (>98%) onder de organisaties om actief betrokken te worden bij of op de hoogte te blijven van 

de verdere ontwikkelingen rondom de educatiestrategie van NP NL Delta. 



Uitgangspunten educatiestrategie NP NLDelta i.o. 

Partners worden 
betrokken bij de 
ontwikkeling en 

uitvoering van het 
educatieplan.

Voldoet aan criteria 
landelijke 

educatiestrategie 
Nationale Parken 



De educatiestrategie in stappen 

Stap 1:  Bepaal 
het verhaal 
van het NP 

Stap 2: 
Doelstellingen 

en 
doelgroepen 

bepalen 

Stap 3: 
Inventarisatie 

aanbod

Stap 4: 
Belevings-
pyramide
invullen 

In 
één 
zin



STAP 1: 
Het verhaal van NP NLDelta i.o.



STAP 1: Het verhaal van NP NLDelta i.o.

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. Je ziet er ganzen, lepelaars, kluten, grutto's, grote sterns. En met wat geluk roofvogels als de visarend en de zeearend.

NLDelta is het ultieme bewijs van de vindingrijkheid van de Nederlander én de rijke natuur van de delta. Ervaar het leven en de natuur van 

deze rijke en unieke delta.

Kernthema’s 
- Leven met water 

- Oer-Hollandse Deltanatuur

Leven met water in Oer-Hollandse Deltanatuur



STAP 2: 
Doelstellingen en doelgroepen 

NP NLDelta i.o.



Alle inwoners hebben het gebied 

en de waarde ervan in 

hoofd, hart & handen.

Waar je van houdt, daar wil je voor zorgen. 

Wanneer mensen zich verbonden voelen met 

de natuur, cultuurhistorie en het landschap, 

dan willen ze hiervoor zorgen en 

verantwoordelijkheid nemen.

.



STAP 2: Doelstellingen en doelgroepen bepalen 

Ambitie Doelgroep Doel Indicatoren

Alle inwoners hebben het gebied 

en de waarde ervan in 

hoofd, hart & handen.

Waar je van houdt, daar wil je 

voor zorgen. 

Wanneer mensen zich verbonden 

voelen met de natuur, 

cultuurhistorie en het landschap, 

dan willen ze hiervoor zorgen en 

verantwoordelijkheid nemen.

Basisschoolleerlingen  Alle kinderen in het gebied ervaren 

tijdens hun basisschoolperiode de 

unieke waarden van het nationale 

park. Via de kinderen investeren we 

in de toekomst en bereiken we de 

inwoners van het nationale park. 

• Elk kind van de basisschool  heeft 
minimaal één keer tijdens de 
basisschoolleeftijd een magisch 
moment in NLDelta ervaren 

Jongeren binnen- en 
buitenschools 

 Jongeren ervaren het gebied vanuit eigen 
interessewereld (sport, natuur, vrije tijd )  
en/of vanuit eigen leerdoelen (stage, 
onderzoek) 

NLDeltalogen (gidsen,
sportvissers, jongeren,  
ondernemers zoals 
gastheren) 

 Mensen die wonen, werken of 
recreëren in het NP NLDelta voelen zich 
intrinsiek betrokken bij  ambities 
NLDelta en zijn bekwaam in het actief 
betrekken van eigen netwerk en 
doelgroepen 

• De doelgroep is zich bewust van de 
unieke waarden van de natuur, het 
landschap en de cultuurhistorie van het 
NP  en committeren zich aan het 
beschermen en behouden van deze 
waarden voor huidige en toekomstige 
generaties.



STAP 3: 
Educatief aanbod NP NLDelta i.o.



Eigentijdse 

aanpak

Principe 

hoofd, hart 

en handen

Identiteit als 

kompas

Maatschappelijke 

opgaven



Voorbeelden 

Educatie Lean Forward



Inspireren



Activeren



Creëren



OntdekkenOntdekken



Bewustwording



STAP 4: 
Belevingspiramide NP NLDelta i.o.



Magische momenten

Educatie in de nationale parken biedt ruimte voor het ervaren 

van magische momenten; momenten van verwondering ... 

Deze (top)ervaringen spelen een belangrijke rol bij het 

ontstaan van een gevoel van verbinding met de natuur en het 

cultureel erfgoed en ontstaan meestal tijdens het vrije buiten 

zijn. 

De educatieve activiteiten bieden ruimte voor een viertal 

belangrijke elementen, essentieel voor het opdoen van een 

dergelijke, bijzondere ervaring: 

verwonderen, vrij zijn, verrijken en verbinden.



Verwonderen

Verwondering kan leiden tot nieuwsgierigheid en ‘willen 

begrijpen’. Dit is bij uitstek het vertrekpunt om vol 

enthousiasme te leren en te ervaren. Een unieke ervaring in 

de natuur en met cultureel erfgoed blijft een leven lang bij. 

Verwondering wekken is de start van het leerproces, daarna 

moet het gevoel vastgehouden en gericht worden. Je wilt 

immers op de opgewekte en gerichte verwondering 

voortbouwen. 

Wanneer iemand gegrepen is, moet hij de kans krijgen zich te 

verdiepen en verbreden, bij voorkeur door zelf op onderzoek uit 

te gaan.



Vrij zijn

Een gevoel van vrij zijn speelt een belangrijke rol bij het 

beleven van de natuur en cultureel erfgoed. In de natuur 

vind je rust en kun je je ontspannen. Je vindt rust en kan je 

ontspannen. Tijd is hierin ook een belangrijke factor. 

Natuur en cultureel erfgoed is niet verplicht, je mag en kan je 

vervelen in de natuur, mocht je dat willen. Om dat te kunnen 

doen, moet je je ook veilig voelen in de natuur. 

Dan pas kun je jezelf onderdompelen in de kleuren, geuren, 

geluiden en het moois om je heen. En genieten van de wind 

door je haar en de regen of zon op je hoofd.



Verrijken

Elk nationaal park is uniek en heeft een eigen verhaal. Een 

park bestaat uit bijzondere natuur, bijzonder landschap en 

cultureel erfgoed. Dat gaan bezoekers niet zelf raden, maar 

daarmee worden ze actief in aanraking gebracht door middel 

van educatie. 

De ervaringen van de bezoekers worden verrijkt door toevallige 

en georganiseerde ontmoetingen. Ontmoetingen met natuur, 

cultuur, erfgoed en met mensen. 

Een bijzondere verrijking is het ontmoeten van en in gesprek 

raken met mensen, zoals een boswachter, een inwoner of een 

vrijwilliger. Gedeeld enthousiasme is dubbel enthousiasme.



Verbinden

Bij vertrek uit een nationaal park heeft iedere bezoeker iets 

bijzonders meegemaakt in de natuur en staat de bezoeker 

idealiter open voor meer van zulke ervaringen. 

Daarom staat een bezoek aan een nationaal park niet op 

zichzelf. Het is verbindend. 

Iedere bezoeker krijgt de mogelijkheid om een volgende stap te 

zetten in het verdiepen van het opgedane gevoel van in 

verbinding zijn met natuur. Zo kunnen jonge mensen 

bijvoorbeeld daadwerkelijk een passie ontwikkelen/verdiepen 

die de basis kan vormen voor hun verdere leven.



STAP 4: Belevingspiramide NP NLDelta i.o.

Toelichting op de belevingspiramide 

In de belevingspiramide staan verschillende 

typen educatieve activiteiten, afgestemd op de 

vraag en de doelgroep. Hoe hoger in de 

piramide de belevenis staat, des te hoger de 

beleveniswaarde

Topervaringen: 5 – 15%

Sluit aan bij de waarden en kernboodschap van NP NLDelta  
Specifiek gebonden aan een plek/landschap/tijd 
Heeft een activiteit in zich (dus niet alleen de plek of 
bezienswaardigheid zelf)
Zet aan tot beleving (en dus een educatieve component heeft) en  
voldoet  aan alle 4 de V’s

Belevenissen: 20 – 35%

Speciale educatieve activiteiten die je positionering bevestigen

Niet exclusief voor een nationaal park 

Basisaanbod educatie: 50 – 65%

Belangrijk, maar niet onderscheidend 

Niet exclusief voor een nationaal park



STAP 4: Belevingspiramide NP NLDelta i.o.

Invullen van de belevingspiramide 

Met de resultaten van de inventarisatie in stap 3 

vullen we per thema (leven met water en oer-

Hollandse deltanatuur) de belevingspyramide in. 

Daaruit volgt:

• Voor welke onderdelen er nog geen 

educatieve activiteiten zijn

• Wat er nodig is aan nieuwe educatieve 

activiteiten om de pyramide compleet te 

maken.

• Een educatie-activiteitenplan voor de 

komende 2 jaar. 

Topervaringen: 5 – 15%

…

…

…

Belevenissen: 20 – 35%

…

…

…

Basisaanbod educatie: 50 – 65%

…

…

…



Vervolg: Implementatie van de educatiestrategie 

Stap 5:  

Goede 
samenwerking 

met de 
uitvoerende 

partijen 

Stap 6: 
Kwaliteit 
bewaken 

Stap 7: 
monitoren 


