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NLDelta gaat op voor de status van Nationaal Park Nieuwe Stijl: een dynamisch en
betekenisvol gebied waar natuur, cultuur en economie hand in hand gaan. De status
is van belang om de kwaliteiten van NLDelta te vergroten en beter zichtbaar te
maken – ook met het oog op regionale ontwikkeling en de aanpak van maatschappelijke opgaven –, de band tussen samenleving en natuur te versterken en het ‘merk’
NLDelta te verbreden. Deze aanvraag is bedoeld om de status van Nationaal Park
Nieuwe Stijl in de wacht te slepen. De status geeft NLDelta aanzien en aantrekkingskracht – een krachtig en verbindend verhaal met ruimte voor verschillen.
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1. INLEIDING
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Kayaken in de Biesbosch

NLDelta

7

De statusaanvraag bestaat uit drie delen: een
beschrijving van de kwaliteiten van het gebied (in
hoofdstuk 2), de ambities en hoe die verwezenlijkt
moeten worden (hoofdstuk 3) en de manier waarop het
Nationaal Park straks georganiseerd wordt (hoofdstuk 4).

EP

C

N

Dat NLDelta de status van Nationaal Park Nieuwe Stijl
verdient spreekt voor zich. Het is een pronkstuk van de
Nederlandse natuur, een veelzijdig deltalandschap dat
zich over 100 kilometer uitstrekt van Slot Loevestein
in het oosten tot voorbij de Haringvlietsluizen in
het westen, een ‘groenblauwe oase’ tussen de
metropoolregio Rotterdam-Den Haag en de Brabantse
stedenrij. De ecologische betekenis van NLDelta is
wereldomvattend: trekvissen migreren via NLDelta
tussen Zwitserland en de Cariben, trekvogels vliegen van
Afrika naar Scandinavië en terug. In het aaneengesloten
watergebied zijn alle landschappelijke en ecologische
verschijningsvormen aanwezig die bij een delta horen:
van getijdengebieden en zoet-zoutovergangen tot
rivierlandschappen, van een dynamisch kustlandschap
en open wateren met slikken, gorzen en schorren

tot moerasbossen met kronkelende kreken. In deze
natuurlijke rijkdom vind je overal sporen van het
eeuwenlang leven met water, zoals de griendketen in de
Biesbosch, de waterlinies, de molens van Kinderdijk en
de vestingsteden. Cultuurhistorisch erfgoed asl bewjs
van het pionierend karakter en de vindingrijkheid van de
bewoners van de Delta.

O

Door natuur en cultuur in samenhang te ontwikkelen
ontstaan tevens kansen voor de beleving van het
gebied – voor bewoners en bezoekers. Niet alleen wordt
het gebied daardoor aantrekkelijker voor bezoekers en
bewoners, tevens biedt het mogelijkheden om bezoekers
meer te spreiden. Het gaat immers om een veel groter
gebied dan alleen de natuurgebieden. Onder de vlag
van NLDelta worden verbanden gelegd met de grote
uitdagingen waarvoor het gebied staat: klimaatadaptatie,
de noodzakelijke omslag naar duurzame vormen van
landbouw en energietransitie – stuk voor stuk opgaven
die onlosmakelijk samenhangen met waterbeheer en
natuurbehoud.

Een nationaal park biedt tevens een platform waar
lokale belangen kunnen worden behartigd op regionaal,
provinciaal en landelijk niveau.

C

De natuurgebieden in NLDelta vormen een robuust
ecosysteem, de cultuurhistorische iconen weerspiegelen
de geschiedenis van de delta en het eeuwenlang leven
met water. Een groot Nationaal Park is de beste manier
om de rijke deltanatuur en cultuurhistorische waarden te
beschermen, te beheren en te ontwikkelen.
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Nationaal Park Nieuwe Stijl NLDelta is een groot aaneengesloten getijdengebied
onder invloed van zout, brak en zoet water. Het is een dynamisch systeem waar de
mens – om er te kunnen wonen en werken – een deel van de dynamiek aan banden
heeft gelegd. NLDelta onderscheidt zich door de verscheidenheid aan bijzondere
natuurgebieden (waaronder Natura 2000), uiteenlopende cultuurlandschappen
(sommige met een werelderfgoedstatus) en functies die ruim 600 jaar leven met
water weerspiegelen: van water- en vestingsteden tot havens en bedrijvigheid,
van recreatiegebieden tot defensielinies, van dijken, polders en molens tot de
Deltawerken.
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Tij en Haringvlietdam - Merijn Koelink
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Oer-Hollandse deltanatuur

Met de aanleg van de Deltawerken is de natuurlijke
dynamiek in de delta deels aan banden gelegd. Het getij
is op veel plekken verdwenen of verminderd, en de
natuurlijke overgang tussen rivier en zee verstoord. Er
wordt, waar mogelijk, gewerkt aan herstel: om de natuur
een impuls te geven zijn de Haringvlietsluizen op een kier
gezet. Het ecologisch ‘gezond’ maken van de delta blijft
evenwel een belangrijke opgave.

Verder stroomafwaarts gaat het rivierenlandschap
geleidelijk over in het waterrijke getijdengebied van De
Biesbosch, met op steenworp afstand de historische
handelsstad Dordrecht en het werelderfgoed van de
Kinderdijkse molens. De Biesbosch is een van de grootste
zoetwatergetijdengebieden van Europa en zal ook in
NLDelta een parel zijn – met kreken, vloedbossen,
eilandjes en waterbekkens, en een enorme diversiteit
aan flora en fauna, zoals wilgen, de alleen in Nederland
voorkomende spindotters, bevers en vele watervogels.

De koppen van Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten
worden gemarkeerd door jonge duingebieden. Midden
op Goerree liggen de eeuwenoude ‘kopjesduinen’. In
deze hobbelige en sinds eeuwen beweide gebieden
staan veldgentiaan, harlekijn en bijna tachtig andere
rodelijstsoorten. Het duingebied aan de noordkant van
Goeree – de Kwade Hoek genoemd – groeit nog steeds
aan en is een schitterend brak gebied met veel schorrenplanten. Vanwege de variatie en de dynamiek kan het
zich meten met de Waddeneilanden. Het Voornes duin
is afwisselend, met twee grote, natuurlijke duinmeren,
kleine poelen, moerassen en valleien, grote stukken bos,
hier en daar duingraslanden en de zilte oeverlanden van
het Brielse Gat. Dit duingebied is vanwege de kalkrijkdom
en de natte omstandigheden soortenrijk. Door de aanleg

van de Maasvlakte en de Deltawerken is de natuurlijke
invloed van wind en zout water deels verdwenen. Ook
stikstofdepositie is een probleem, met name voor de
duingraslanden.
De duingebieden gaan geleidelijk over in de zandplaten
en ondieptes van de Voordelta. Dit is het leefgebied van
de gewone en grijze zeehond, het open water is van
belang voor visetende trekvogels – in het bijzonder de
roodkeelduiker – en schelpdiereters, zoals de zwarte
zee- en eidereend. De gebieden die dagelijks droogvallen
en onder water lopen zijn het domein van steltlopers
en eenden, zoals scholekster, drieteenstrandloper en
bergeend.

Het water verbindt als blauwe draad diverse gebieden. Op kaart aangegeven een indicatie van de locatie van de profielen.

Munnikerland/Rivierenland
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Onder invloed van de natuurlijke dynamiek is door de
eeuwen heen een veelzijdig deltalandschap ontstaan
met unieke natuurgebieden en kenmerkende cultuurlandschappen. In het oosten ligt het Munnikenland, een
karakteristiek rivierlandschap dat zich uitstrekt tot in het

Voorbij De Biesbosch ligt het brede water van het
Hollands Diep, met op de achtergrond de industriehaven
van Moerdijk. Een scherper contrast binnen NLDelta
is niet denkbaar. Vervolgens het Haringvliet dat ooit
de natuurlijke overgang vormde van rivier naar zee,
met schelpdierbanken, slikken en platen, en vol met
haring. Nu liggen er vogelrijke en ‘slikkige’ oevers en
in het midden het bijna onbewoonde natuureiland
Tiengemeten. Even verderop vogeleiland Bliek waar
grondbroeders als dwergstern en visdief een plek vinden,
en waar mensen kunnen komen kijken. Aan weerszijden
van het Haringvliet wordt het landschap getekend door
zeekleipolders, (beboomde) dijken en kreken, zoals
het Vissersvliet in de Hoeksche Waard. Hier reikte het
zeewater tot ver in het binnenland – met nog altijd veel
potentie om de deltanatuur te herstellen.

Land van Heusden en Altena. Met als publiekstrekker Slot
Loevestein, onderdeel van de Oude en Nieuwe Hollandse
Waterlinie en strategisch gelegen op de plek waar Maas
en Waal ooit samenkwamen.

O

Overgangen tussen eb en vloed, zoet, brak en zout,
en hoog en laag zijn essentieel voor deltanatuur – de
dynamiek van het water bepaalt alles en is elke dag
anders. Deze dynamische wereld is niet voor ‘watjes’.
Alleen overlevers en soorten die zich weten aan te

passen aan de soms gure omstandigheden kunnen hier
floreren. In NLDelta leven dan ook plant- en diersoorten
die maar op weinig andere plekken voorkomen.

C

In Nationaal Park Nieuwe Stijl NLDelta ‘ontmoeten’ de
rivieren Rijn en Maas de zee. Maar weinig mensen weten
dat dit deltasysteem een ‘internationaal knooppunt’
is voor vissen en vogels. Trekvissen als zalm, haring
en Europese steur zwemmen tussen het binnenland
van Europa en de Noordzee om op te groeien en te
paaien. De delta is tevens een onmisbare schakel in de
wereldwijde trekroutes van vogels, om te foerageren,
te rusten, te overwinteren en te broeden. Grote stern,
kluut, lepelaar en vis- en zeearend zijn karakteristieke
vogelsoorten die in de delta thuishoren.

Dordrecht/Biesbosch

Hollands Diep/Moerdijk

Voordelta
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Haringvliet/Hellevoetsluis

Hoeksche Waard/Tiengemeten

Beeld Marco Vermeulen
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HARINGVLIET/HELLEVOETSLUIS
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Industrieterrien Moerdijk

Windmolens
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DE BIESBOSCH
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Het gebied geniet een enorme naamsbekendheid.
De Biesbosch trekt elk jaar zo’n anderhalf miljoen
bezoekers uit binnen- en buitenland – ook vanwege de
nabijheid van de historische stad Dordrecht, vestingstad
Geertruidenberg, en Drimmelen en Altena.

O

De Biesbosch ontstond na de Sint-Elisabethsvloed
van 1421. Nadat eerst zoveel mogelijk land werd
teruggewonnen door de mens, krijgt de natuur de laatste
decennia steeds meer ruimte. Dit samenspel heeft een
schat aan cultuurhistorisch erfgoed opgeleverd.

Als NLDelta de status van Nationaal Park Nieuwe Stijl
krijgt, zal Nationaal Park De Biesbosch – het natuurgebied
draagt deze status sinds 1994 – hierin opgaan. Dit biedt
kansen voor de ontwikkeling van De Biesbosch en de
versterking van de naamsbekendheid van dit unieke
gebied.

C

De Biesbosch is het grootste zoetwatergetijdengebied
van Europa en het grootste aaneengesloten natuurgebied
in de Randstad. In Nationaal Park Nieuwe Stijl NLDelta
is het de ecologische schakel tussen de Noordzee
en de grote rivieren. Mede door de inrichting van
nieuwe natuurgebieden is De Biesbosch niet alleen
een onmisbaar foerageer- rust- en broedgebied voor
tienduizenden trekvogels, maar ook een waardevolle
kraamkamer voor trekvissen.

T

In De Biesbosch is een netwerk van recreatieve
ondernemers actief. Onder de naam ‘Gastheren’
informeren zij bezoekers en spelen ze een belangrijke rol
in het bezoekersmanagement. Elk jaar komen duizenden
scholieren naar De Biesbosch voor een leerzame excursie
met een Biesboschgids. Gemeenten en Staatsbosbeheer
werken samen om de natuur tot bloei te laten komen
en de mens te laten genieten van al het moois dat De
Biesbosch te bieden heeft. Daarbij kunnen zij rekenen op
de inzet van bijna 200 vrijwilligers.

foto: Marion van Buren
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Leven met water

Dordrecht
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Bovendien beschikt NLDelta over enkele huzarenstukjes
uit de Nederlandse traditie om het land te beschermen
tegen het water. Van werelderfgoed Kinderdijk en de
grootse Deltawerken tot de grootschalige planologische
aanpak van Ruimte voor de Rivier – zoals te zien in de
Noordwaard, de Overdiepse Polder en Munikkenland.
Hier zijn binnendijkse gebieden omgevormd tot
buitendijks land dat bij hoge waterstanden rivierwater
afvoert.

Ook als Nationaal Park Nieuwe Stijl zal NLDelta in
ontwikkeling blijven. Er is gepolderd en ontpolderd en
ook in de toekomst wordt het landschap steeds opnieuw
ingericht. Er komen nieuwe uitdagingen en opgaven op
het gebied af, zoals klimaatverandering, zeespiegelstijging, energietransitie en de introductie van duurzame
vormen van landbouw. Door de status van Nationaal
Park Nieuwe Stijl is het de bedoeling dat al deze
ontwikkelingen bijdragen aan een robuust, natuurlijk en
dynamisch systeem – een gebied waar bewoners trots
op zijn, waar het prettig wonen en werken is en waar
mensen kunnen genieten van de prachtige natuur.

O

Zo heeft de ligging in waterrijk gebied, tussen rivier
en zee, geleid tot de bouw van prachtige Hollandse
watersteden, met oude havens en fraaie historische
kernen, zoals Dordrecht en Willemstad. De watergerelateerde economie uit zich in de vele scheepswerven en de
maritieme bedrijvigheid, maar ook in de vissersvloot van
Stellendam, de industrie bij Moerdijk en de Rotterdamse
wereldhaven om de hoek.

De welvaart die met de watersteden gepaard ging moest
gaandeweg beter beschermd worden. Het water was een
belangrijk hulpmiddel in de verdediging tegen aanvallen
van buitenaf. De vele vestingwerken (grachten, wallen,
kastelen, forten, batterijen) vormen een bijzondere
cultuurhistorische laag in het landschap. Zo liggen in
NLDelta maar liefst drie waterlinies: de Zuiderwaterlinie,
de Oude Hollandse Waterlinie en de Nieuwe Hollandse
Waterlinie – inmiddels in de race voor het predicaat van
werelderfgoed.
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In NLDelta vormt het water al meer dan 600 jaar – sinds
de allesverwoestende Sint Elisabethsvloed, de grote
overstroming die leidde tot het ontstaan van De
Biesbosch – de ‘blauwe draad’ in onze welvaart, in onze
rampen, in onze heldenverhalen en in onze wereldwijde
voorsprong op het gebied van bagger- en watermanagement. Het samenspel van mens en natuur is nog overal
zichtbaar, het gebied is doorspekt met cultuurhistorische
schatten – als parels aan een lang, blauw snoer.
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Slot Loevestien - Albert Speelman
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De contouren van Nationaal Park
Nieuwe Stijl NLDelta
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De begrenzing is gebaseerd op natuurlijke en zichtbare
overgangen in het veelzijdige deltalandschap: soms
een kanaal of dijk, soms een stadsrand of buitendijks
havengebied. Op hoofdlijnen volgt de parkgrens de
randen van het zeekleigebied. Daarnaast doet de
begrenzing recht aan het samenwerkingsverband van
gemeenten en andere partijen (gelegen in Zuid-Holland,
Gelderland en Noord-Brabant) die deze aanvraag voor de
status Nationaal Park ondersteunen.

C

Voor de begrenzing van NLDelta is grofweg gekozen voor
de contouren van het getijdenlandschap – inclusief De
Biesbosch en met het Haringvliet als ruggengraat.

Op termijn zijn uitbreidingen van het park denkbaar,
met bijvoorbeeld Volkerak, Krammer, Zoommeer en
Grevelingen. Daarmee kan een verbinding worden gelegd
met de Oosterschelde, een opmaat naar een nationaal
park dat de gehele zuidwestelijke delta omvat.
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T

Aangrenzende nationale parken en landschappen
Nationaal Park NLDelta omvat het huidige Nationaal Park De
Biesbosch. Het grenst onder andere aan het Van Gogh Nationaal
Park (i.o.) en het Geopark Schelde Delta (i.o.) met daarin het
Nationaal Park Oosterschelde.

NLDelta
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Als Nationaal Park Nieuwe Stijl heeft NLDelta bewoners, ondernemers, overheden,
organisaties en bezoekers veel te bieden. Het is een vliegwiel voor de realisatie van
talloze ambities, het in samenhang brengen van lopende projecten en het in balans
brengen van ecologie en economie – in de Regiodeal Zuid-Hollandse Delta nog
omschreven als ‘een continu samengaan van natuur en bebouwde omgeving’.
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Vliegende sterns - Jan Veen
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Deze statusaanvraag stoelt op drie verhaallijnen, op de
pijlers die al meer dan 600 jaar de delta vormgeven:
natuur, cultuur en economie. De eerste verhaallijn
gaat over de versterking van de natuurlijke basis – het
groenblauwe netwerk – tot een robuust en veerkrachtig
systeem. De tweede verhaallijn gaat over het vergroten
van de beleving – de stap naar een sterke recreatieve
en toeristische infrastructuur – en het ontsluiten van de
magnifieke verhalen die in NLDelta besloten liggen. Het
derde verhaal betreft de economische waarde van natuur
en landschap en het streven naar een duurzame regio die
klaar is voor de toekomst.
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Boswachter Ted, rennend met kinderen
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NLDelta als herkenbaar en beleefbaar Nationaal Park.
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VERHAALLIJN 1

DELTANATUUR - EEN ROBUUSTE NATUURLIJKE BASIS

C

De natuurgebieden in NLDelta liggen (grotendeels) in of
langs water en vormen een ‘groenblauw netwerk’. Dit
netwerk moet robuuster. Op het land worden daarvoor
in elk geval de ontbrekende schakels in het Natuur
Netwerk Nederland (NNN) gerealiseerd en ecologische
verbindingszones aangelegd.

Aaneengesloten groenblauw netwerk

N

Essentieel voor het behoud en de ontwikkeling van
een rijke natuur is het verbinden en versterken van
het netwerk van natuurgebieden– als trekroutes
voor vogels en vissen en als (tijdelijke) leef- en
voortplantingsgebieden. De grote rijkswateren én de
fijnmazige binnendijkse waterlopen vormen hiervoor
de dragende structuur. Binnen dit natuurnetwerk moet

Voor trekvissen die van rivier naar zee trekken en vice
versa is een brakwaterzone van groot belang. Anders
kunnen veel soorten zich niet aanpassen aan het grote
verschil in zoutgehalte. Naast een brakwaterzone is
het belangrijk dat trekvissen tijdens hun tocht geen
onoverkomelijke barrières tegenkomen, zoals de
Haringvlietdam. Daarom onderzoekt Rijkswaterstaat
wat dit betekent voor het bedienen van de sluizen in de
Haringvlietdam. Daarnaast wordt de passeerbaarheid van
gemalen vergroot – waardoor uitwisseling tussen binnenen buitendijks water tot stand komt – en worden er
afspraken gemaakt met de visserijsector over visserijvrije
zones. Specifieke inrichtingsmaatregelen, zoals nieuwe
onderwaterstructuren en drassige en insectenrijke
graslanden, vergroten de aantrekkelijkheid van het gebied
voor vissen, vogels en insecten, maar ook voor de otter.

O

worden ingezet op het behoud en de versterking van
de overgangen die NLDelta zo bijzonder maken: eb en
vloed, zoet, brak en zout, hoog en laag. Maar ook buiten
dit ‘waternetwerk’ wordt de biodiversiteit gestimuleerd,
zoals in landbouwgebieden, wegbermen en in parken en
tuinen.

C

NLDelta omvat de volledige en geleidelijke overgang
van Rijn en Maas naar zee. Alle schakels die een delta
kenmerken zijn aanwezig. En dwars op het water dat
alles aaneenrijgt, liggen de gevarieerde overgangen van
nat naar droog. Het biedt – ondanks de vele ingrepen in
het systeem – nog altijd genoeg mogelijkheden om de
kwaliteit van de deltanatuur te verhogen.

Ontwerpprincipe: Het water vormt een fysieke verbinding tussen binnen- en buitendijks gebied: rivier - kreek/beek - landbouw/natuurgebied.
Deze verbindingen dienen zoveel mogelijk vrij te zijn van ecologische barrieres als stuwen, en vormen tevens de recreatieve verbinding door
het gebied.
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DELTANATUUR
FAUNA

bestaande natuur - NNN
beschermen, beheren en versterken

otter

havenkanalen en krekenstructuren
versterken

bever

VERBINDINGEN CREËREN

rund
ree

ecologische barrières opheffen en verzachten

natuurverbindingszones creëren

gewone zeehond
ijsvogel
lepelaar

NATUURONTWIKKELING

dwergstern
zilverreiger
steltloper
kieviet

CULTUURLANDSCHAPPEN
kleilandschap

dwerggans
zeearend
aal
bot

veen(weide)landschap

europese steur

duinlandschap

forel

schurvelingenlandschap
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zandlandschap

EP

voorbeelden van zoekgebieden voor de
ontwikkeling van nieuwe deltanatuur en
verbindingen met het open water
versterken ecologische verbindingen

kiekendief

C

visarend

N

verbindingen voor vismigratie realiseren

O

noordse woelmuis

C

BESTAAND

zalm
mosselen
zandhommel
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zandhagedis
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Behoud en versterking kenmerkende
deltanatuur

Biodiversiteit buiten het groenblauwe
netwerk

Ook buiten de beschermde natuurgebieden (Natura 2000
en Natuurnetwerk Nederland) moet de biodiversiteit
omhoog. Op industrie- en bedrijventerreinen en in
wegbermen en langs dijken valt aan flora en fauna veel te
winnen. Met de agrarische sector wordt gesproken over
de omslag naar natuurinclusieve landbouw.
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Het grotendeels afsluiten van de delta heeft grote
impact gehad op het gebied. De natuurlijke dynamiek is
hierdoor sterk gereguleerd: het getij is op veel plekken
verdwenen of verminderd en de natuurlijke overgang
tussen zee en rivier is verstoord. Sinds de bouw van
de Oosterscheldekering wordt gepoogd om weer meer
ruimte te geven aan natuurlijke processen, zoals het
uitbreiden van het buitendijks gebied als zoetwatergetijdengebied in de Leenheerenpolder.

Onder meer met dit project levert NLDelta een bijdrage
aan de waterveiligheid. De gevolgen van klimaatverandering nopen tot nieuwe projecten, zoals de aanleg van
groenblauwe verbindingszones waarmee in de steden
hittestress kan worden voorkomen. Bovendien rijzen
nieuwe vragen. Welke consequenties heeft de zeespiegelstijging voor het beheer van de Haringvlietsluizen
en de mogelijkheden voor visintrek? Wat gebeurt er
met de buitendijkse natuur als het waterpeil in NLDelta
meestijgt met de zeespiegel? Reden genoeg om samen
te werken met het Deltaprogramma en onderzoek te
doen naar de rol die deltanatuur speelt in de aanpak van
klimaatverandering..

T
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EDUCATIE ALS STROOMVERSNELLER

•

Toename van trots en betrokkenheid van
ondernemers, jongeren en bewoners door het
aanbieden van verassende leerervaringen in
NLDelta.

•

Werving van vrijwilligers en ondernemers die zich –
eventueel als ‘ambassadeurs’ – voor NLDelta willen
inzetten.

•

EP

C

Een programma van ‘magische beleefmomenten’
waarin het accent ligt op onderwijs, jongeren,
recreanten en omwonenden.

N

•

O

NLDelta beschikt al over een enorme diversiteit aan
educatieve organisaties, zoals musea, bezoekerscentra, vrijwilligersorganisaties, terreinbeheerders,
ondernemers, duik-, vis- en natuurverenigingen,
waterschappen en drinkwaterbedrijven. Met hen
en in nauwe samenwerking met doelgroepen
worden bestaande educatieve programma’s
versterkt en verbonden aan de ambities van
NLDelta – zoals erfgoedprogramma’s rondom water.
Ook onderzoeksresultaten en conclusies uit het
Deltaprogramma worden toegankelijk voor een breed
publiek, om zo de bewustwording te vergroten over
maatschappelijke opgaven als klimaatverandering,
energietransitie, duurzame economie, circulaire
landbouw en gezondheid.

De educatiestrategie bestaat uit drie speerpunten.

C

Als mensen zich verbonden voelen met de natuur, het
landschap en het cultuurhistorisch erfgoed, zijn ze
eerder bereid om hiervoor verantwoordelijkheid te
nemen. Met de educatiestrategie van Nationaal Park
Nieuwe Stijl NLDelta worden inwoners en bezoekers
betrokken bij de drie verhaallijnen en uitgenodigd om
de bijzondere waarden van het gebied te ontdekken.
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VERHAALLIJN 2

NLDELTA: EEN UNIEKE BELEVENIS
Deltapoorten

Spreiden en sturen van bezoekers

Bezoekersmanagement zorgt voor spreiding en
regulering van bezoekersstromen, zodat natuurparels en
cultuurhistorische trekpleisters niet overlopen worden.
De ontwikkeling van Deltapoorten sluit hierop aan: in
welke delen van NLDelta zijn meer bezoekers welkom
en waar misschien minder? Omdat het park groter is dan
de natuurgebieden ontstaan nieuwe mogelijkheden. Een
aantal ‘erfgoedparels’ kunnen mogelijk meer bezoekers
ontvangen, terwijl kwetsbare natuurkernen gebaat zijn bij
weinig bezoekers.

N

O

plekken ontstaan. Ook marketing kan worden ingezet
om bezoekersstromen in goede banen te leiden – door
bijvoorbeeld erfgoed dat minder bekend is aantrekkelijker
te maken voor bezoekers en te promoten. Aanvullend
is in delen van NLDelta een recreatieve zonering nodig
– zoals al is gedaan in De Biesbosch en in de Natura
2000-gebieden Hollands Diep en Haringvliet. Door de
samenwerking van de partijen in het Nationaal Park
Nieuwe Stijl kunnen bovengenoemde instrumenten beter
op elkaar worden afgestemd.

De inrichting van gebieden is een belangrijk instrument,
zoals op Tiengemeten al is toegepast. Het hele eiland is
toegankelijk, maar sommige delen zijn gemakkelijker te
bereiken dan andere, waardoor vanzelf drukke en rustige

Ontwerpprincipe: Rivier - dijkzone - achterland.
Deltapoorten fungeren als gebiedsentrees. Van daar uit zorgt
een uitgebreid boot-, fiets-, en wandelnetwerk voor
toegankelijkheid van het gebied.

EP

C

Zogenoemde Deltapoorten zijn straks de entrees tot
het Nationaal Park NLDelta. Hiervoor worden parels en
iconen op het gebied van erfgoed en natuur benut en
waar nodig ontwikkeld. Ze zijn goed bereikbaar over
land en water en zijn de startpunten van diverse fiets-,
wandel- en vaarroutes. Elke Deltapoort vertelt een eigen
verhaal – over de kenmerkende natuur of de unieke
cultuurhistorie. Daarnaast beschikt elke poort over de
nodige voorzieningen, zoals parkeerterrein, informatiecentrum, toiletgebouw, horeca en fiets- en bootverhuur.
De toeristisch-recreatieve ondernemers in het gebied
onthalen bezoekers op een gastvrije manier en verleiden
ze om verder het gebied in te trekken.
Naast fysieke poorten komt er een digitale Deltapoort, om
mensen ook op afstand toegang te geven tot NLDelta.

C

Voor een optimale beleving van Nationaal Park Nieuwe
Stijl NLDelta is de zorg voor de rijke natuur en het
waardevolle erfgoed – de forten van de waterlinies,
de oude vesting- en watersteden en de spectaculaire
waterstaatswerken - cruciaal. Alleen zo kunnen de
vele verhalen over ‘het leven met water’ beter verteld
en beleefd worden. Daarnaast dienen deze plekken
goed ontsloten te zijn, en dan met name over water,
per fiets, te voet en digitaal. Tot slot valt of staat een
unieke belevenis in NLDelta met de gastvrijheid, de
aanwezigheid van voldoende horeca en verblijfsmogelijkheden, een actuele informatievoorziening,
een herkenbare huisstijl, bezoekersmanagement en
marketing.
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Heiconda Expeditie HV boot

Zuiderwaterlinie Grote Markt Geertuidenberg

Zuiderwaterlinie Lieske Meima
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Polders

DELTAPARK

waterverbindingen

WATERMANAGEMENT
Werelderfgoed Kinderdijk

Brouwersdam - Deltawerken
Ruimte voor de Rivier projecten

at
u

ur

Zoetwatergetijdengebied
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Haringvlietdam - Deltawerken

an

EP

Nieuwe Hollandse Waterlinie en
Zuiderwaterlinie - versterken beleefbaarheid
waterlinies
forten en vestingswerken
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DEFENSIE

fietsknooppuntennetwerk
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historische kernen verbinden aan Nationaal
Park NLDelta
Clusters van iconen

lange-afstandwandelroutes (E-paden)

eu

tw
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fort of vesting - koppelen aan de narratief
van Nationaal Park NLDelta

Ni

me

spoorlijn

O

museum of bezoekerscentrum - koppelen
aan de narratief van Nationaal Park NLDelta

historische watersteden verbinden aan
Nationaal Park NLDelta
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HSL

Poort naar de Delta

dig
en

Digitale Nationaal Park NLDelta poort

snelwegen

Ve
rd
e

Nationaal Park NLDelta poorten - plek en/of
plaats die dient als gebiedsentree NLDelta

C

ICONEN Nationaal Park NLDELTA
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Bereikbaar en toegankelijk

Gebiedsmarketing

Om NLDelta bij bezoekers – lokaal, regionaal en (inter)
nationaal – onder de aandacht te brengen, is gebiedsmarketing cruciaal. Duurzame recreatie is daarbij het
uitgangspunt. De natuurgebieden en cultuurhistorische
iconen weerspiegelen de identiteit van het gebied en de
rijkdom van de delta.

O

Een overkoepelend merk en passende huisstijl helpt om
gezamenlijk het verhaal van NLDelta te vertellen. Een
uitgekiende marketing/communicatiestrategie zorgt
dat het ‘merk’ NLDelta herkenbaar is voor bezoekers en
bewoners.

EP

C

N

Het verhaal van NLDelta is een kapstok om heden,
verleden en toekomst in een breder perspectief
over het voetlicht te brengen. Door ‘natuurparels’ en
cultuuriconen te clusteren worden natuur, erfgoed en
beleving gecombineerd. Het doel is om nieuwe bezoekers
te trekken, hen beter te spreiden en langer verblijf te
stimuleren. Ieder cluster staat voor een hoofdstuk uit het

verhaal van NLDelta. Zoals een dagje ‘Verdedigen met
water’, waarbij bezoekers het gebied tussen Bergen op
Zoom en Willemstad bezoeken, een weekend naar De
Biesbosch in combinatie met een bezoek aan Dordrecht,
of een ‘expeditie’ door de nieuwe deltanatuur tussen
Tiengemeten en de Voordelta. Ondernemers kunnen
samen meerdaagse arrangementen ontwikkelen en
aanbieden. Daarvoor kunnen zij cursussen volgen over
gastheerschap en duurzaam ondernemen.

C

De Deltapoorten zijn bereikbaar met het openbaar
vervoer – over de weg en vooral over het water.
Bestaande veerverbindingen worden uitgebreid met
nieuwe, duurzame vaar- en veerverbindingen tot een
samenhangend recreatief netwerk. Straks kan de
bezoeker zich te voet en met de fiets – met een speciale
NLDelta-pas – vrijelijk over het water door NLDelta
bewegen: op zichzelf al een unieke ervaring.

Biesbosch MuseumEiland
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SAMEN BOUWEN AAN EEN STERK MERK

EP

C

N
T
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O

Marketingorganisaties, overheden, natuurorganisaties
en ondernemers bouwen samen aan het merk door
het te vertalen naar een sterke en herkenbare huisstijl,
communicatiemiddelen, marketingcampagnes en
belevingsconcepten. Het merk NLDelta fungeert
daarbij als paraplu, waarin alle ruimte blijft voor
ieders eigen identiteit en de sterke merken waarop
NLDelta is gebouwd. Om bezoekers altijd en overal het
NLDelta-gevoel te geven, is communicatie via folders,
website en sociale media, niet voldoende. De huisstijl
komt dan ook terug in de Deltapoorten, informatieborden en bewegwijzering. Ook tijdens excursies
en activiteiten beleven bezoekers het gevoel van
NLDelta. Bovendien herkent men NLDelta in de gidsen,
gastheren, ondernemers en bewoners die allemaal een
stukje van het verhaal vertellen, en zo meebouwen aan
de merkbeleving

C

NLDelta is een nieuw merk voor een gebied dat
al eeuwenlang bestaat. Het merk en het verhaal
van NLDelta zijn in 2017 door een grote groep van
gebiedspartijen ontwikkeld en vastgelegd in de ‘NLDelta
Merkgids’. Het merk weerspiegelt het karakter van het
gebied: daadkrachtig, ondernemend, toonaangevend,
inventief en met een grote dosis durf. Een gebied van
‘handen uit de mouwen’, onverwachte mogelijkheden
en verrassende contrasten. Een merk dat is gebouwd op
de kracht van bestaande merken en verhalen die samen
NLDelta vormen – zoals ‘Biesbosch’, ‘Kinderdijk’ en
‘Hollandse Waterlinie’. NLDelta is een toevoeging aan
deze bestaande merken.

NLDelta
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VERHAALLIJN 3

EEN DUURZAME DELTA
Ademruimte voor stad en dorp

Vitaal vestigingsklimaat

Ondersteunen van ondernemersnetwerken

De status van Nationaal Park Nieuwe Stijl vergroot de
trots en zorgt voor een positief imago en een sterke
identiteit van de regio. Dit vergroot de aantrekkingskracht op bedrijven, bewoners en bezoekers. Doordat
samenwerkende partijen onder de vlag van NLDelta
principes en ambities steeds weer uitdragen, werken ze
met elkaar aan een duurzame en gezonde economische
ontwikkeling van het deltagebied. Daarmee kan de
negatieve trend – zoals omschreven in de Regiodeal
Zuid-Hollandse Delta –van ‘ontgroening’ en ‘vergrijzing’,
waardoor de brede welvaart onder druk komt te staan,
mogelijk worden doorbroken. Het winkelaanbod in
de dorpen blijft intact, ondernemers vinden nieuwe
inkomensbronnen

Nationaal Park NLDelta ondersteunt ondernemers
en brengt ze met elkaar in contact. Niet alleen om
het verhaal van de delta uit te dragen (zoals via een
cursus over gastheerschap) en samen arrangementen
te ontwikkelen, maar ook om het recreatieve aanbod
te verduurzamen. Dit kan op veel manieren: elektrisch
varen, zwerfafval beperken, circulariteit stimuleren.
Goede marketing creëert tevens trots bij ondernemers,
trots op hún Nationaal Park. Ze leveren een bijdrage aan
de beleving van het gebied, de gastvrije ontvangst van
bezoekers en een duurzaam en positief imago van de
regio. En uiteraard hebben ze baat bij de bekendheid van
hun streek(producten).

EP

C

N

O

Voor de dorpen en steden rondom biedt de ruime,
groene en frisse omgeving van NLDelta rust en
ontspanning. Door het gebied vanuit stad en dorp beter
toegankelijk te maken met fiets- en wandelroutes, nemen
de recreatiemogelijkheden voor de honderdduizenden
bewoners toe. Rekening houdend met de kwetsbare
natuur biedt de delta ruimte aan allerlei vormen van
recreatie, zoals watersport, fietsen, wandelen en
paardrijden. NLDelta draagt dus bij aan een gezonde
leefomgeving. De Coronacrisis laat zien hoe belangrijk
de nabijheid van natuur- en recreatiegebieden voor
bewoners is.

C

In Nationaal Park Nieuwe Stijl NLDelta is aandacht
voor regionale ontwikkeling, duurzame economie
en de aanpak van maatschappelijke opgaven, zoals
klimaatverandering en agrarische vernieuwing. De
status biedt kansen die onder de vlag van NLDelta en in
samenwerking met de partners verder verkend worden
– en geagendeerd in het beleid van verantwoordelijke
overheden.

Ontwerpprincipe: De status van Nationaal Park “nieuwe stijl’ is een aanjager voor het
ontwikkelen van het gebied tot duurzame en gezonde Delta: een belangrijke ademruimte
voor de stad, aantrekkelijk verstigingsklimaat, met een duidelijke eigen identiteit.

T

48

NLDelta

49

Nieuwe concepten voor klimaatadaptatie worden
bij voorkeur in NLDelta uitgeprobeerd. Natuurlijke
oplossingen voor wateroverlast en hittestress in steden
dragen bij aan de kwaliteit van de leefomgeving en het
vestigingsklimaat.

Voor de aanpak van prangende maatschappelijke
vraagstukken is begrip en steun van een breed publiek
nodig. NLDelta draagt daaraan bij door educatie
– bijvoorbeeld door onderzoeksresultaten over de
effecten van klimaatverandering voor een breed publiek
toegankelijk te maken. Gebiedsmarketing versterkt de
trots van bewoners op hún Nationaal Park. Ze zetten zich
in voor het gebied, door opruimacties, de aanschaf van
streekproducten of als vrijwilliger.

NLDelta is een proeftuin waar geëxperimenteerd
wordt met maatschappelijke vraagstukken. Samen
met overheden en ondernemers wordt gewerkt aan de
verduurzaming van de landbouw en de visserij. Nationaal
Park Nieuwe Stijl NLDelta kan zich ontwikkelen tot een
‘living lab’ voor circulaire landbouw met gebiedseigen
producten.

EP

C

N

Samenwerken in NLDelta creëert financiële
mogelijkheden. Met een Green Deal, zoals ‘Sportvisserij
Loodvrij’, is het bijvoorbeeld kansrijker om (Europese)
subsidies binnen te halen. NLDelta verzorgt de
coördinatie van subsidieaanvragen en andere financieringsmogelijkheden die de samenwerking en de status
van Nationaal Park Nieuwe Stijl biedt, met als doel nieuw
geld aan te wenden voor de opgaven en ambities van
NLDelta.

In een gebiedsfonds kunnen publieke en private
geldstromen samenkomen – hard nodig, omdat de
ambities van NLDelta samenwerking tussen publieke
en private partijen vergt. Denk aan het vervolmaken van
het recreatieve netwerk door vaarverbindingen of de
ontwikkeling van meerdaagse arrangementen. Maar ook
grote opgaven, zoals energietransitie en klimaatadaptatie vragen om dergelijke samenwerkingen.

Proeftuin

O

Doelgerichte investeringen

Data-analyse helpt om de effecten van investeringen
inzichtelijk te maken. Het gaat om allerlei data, die
vaak wel beschikbaar zijn, maar niet gekoppeld, zoals
gegevens over leefstijlen, gezondheid en bezoekersstromen. Het bij elkaar brengen van data levert
informatie op die gebruikt kan worden bij het aanvragen
van regionale, landelijke en Europese subsidies.

C

Daarnaast is NLDelta betrokken bij het gebiedsontwikkelingsprogramma IBP Vitaal Platteland, waarin overheden
en ondernemers samenwerken. Dit programma is gericht
op duurzame landbouw (een innovatieve en circulaire
agrarische sector en voedselketen), een klimaatbestendig
zoetwatersysteem en de beleving van de delta. Ook in
dit programma draait het om de uitwisseling van kennis
en ervaringen, de inzet van expertise en het doen van
onderzoek.
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•

In welke mate en op welke wijze gaat recreatie
samen met natuur en hoe is dat te organiseren?

Daarnaast wil NLDelta een rol spelen in het toegankelijk
maken van onderzoeksresultaten voor een breed
publiek. Dit is opgenomen in de educatiestrategie, de
digitale Deltapoort speelt hierbij een belangrijke rol.
52

T

Op welke wijze passen kan het waterbeheer
zich aanpassen aan een veranderend klimaat
waarbij waterveiligheid en zoetwatervoorziening
samengaan met het behoud en de ontwikkeling van
de deltanatuur?

EP

•

C

Hoe zijn de effecten van klimaatverandering op
natuur te mitigeren?

N

•

O

De ambities van NLDelta en de manier waarop
deze worden verwezenlijkt worden zoveel mogelijk
met wetenschappelijk onderzoek onderbouwd – in
samenwerking met onderwijsinstellingen, wetenschappelijke instituten en overheden (waterschappen, het
Rijk, provincies en gemeenten). In het deltagebied
wordt namelijk al, veel onderzocht. Denk aan
het Nationaal Deltaprogramma dat gericht is op
waterbeheer bij een veranderend klimaat en de
monitoring van natuur in het kader van de Natura
2000-beheerplannen. Waar mogelijk wordt gebruik
gemaakt van onderzoeksgegevens die door vrijwilligers
zijn verzameld – zogenaamde citizen science. Dit levert
niet alleen bruikbare gegevens op, maar vergroot ook
de betrokkenheid van bewoners. De volgende onderzoeksvragen zijn voor NLDelta belangrijk.

C

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
IN NATIONAAL PARK NIEUWE STIJL NLDELTA
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Afspraken over samenwerking bij concrete projecten worden vastgelegd in een
uitvoeringsprogramma dat jaarlijks wordt geactualiseerd. Een eerste versie is bij deze
statusaanvraag bijgevoegd. Diverse partijen (zie kader) hebben zich gecommitteerd
aan Nationaal Park Nieuwe Stijl NLDelta en zijn dus voornemens om actief bij te
dragen.

EP

Het is de bedoeling dat de partners elkaar vinden om invulling te geven aan de
ambities. Projecten die hieraan bijdragen worden door de gebiedsnetwerken (of
andere samenwerkingsverbanden) uitgevoerd. Daar hoort bij: elkaar helpen, door
bijvoorbeeld een gezamenlijke lobby of een mede-investering, en elkaar aanspreken
op het naleven van de ambities van NLDelta.

C

In Nationaal Park Nieuwe Stijl NLDelta zijn veel partijen en diverse gebiedsallianties
actief met programma’s en projecten, die bijdragen aan de ambities van NLDelta.
NLDelta voegt het perspectief van de hele Rijn-Maasmonding toe: van Slot Loevestein
tot en met de Voordelta, een uniek landschap met bijzondere natuur en cultuurhistorie. Deze schaalsprong opent deuren, op het gebied van maatregelen, maar ook
bestuurlijk en financieel. NLDelta neemt projecten en activiteiten van gebiedspartijen
en -allianties niet over, maar zorgt voor samenhang en stimuleert samenwerking.
Ook versterkt NLDelta de gebiedsidentiteit en de trots – een drijvende kracht achter
de opgaven waar het gebied voor staat.

N

O

C

4. SAMENWERKING
EN ORGANISATIE
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Taken en rollen

Niet iedereen kan lid worden van NLDelta – het is
bijvoorbeeld niet de bedoeling dat commerciële partijen
lid worden. Voor de bijdrage van partijen met een
commerciële doelstelling en een visie die past bij de
ambities van NLDelta wordt onderzocht op welke wijze
dit kan plaatsvinden, mogelijk via de oprichting van een
gebiedsfonds. Dit gebiedsfonds en de organisatie daarvan
valt niet binnen de besturing en besluitvorming van de
vereniging.

•

Fondsen- en subsidiewerving en administratie.

•

Communicatie, educatie en marketing.

•

Coördinatie van het uitvoeringsprogramma en het
realiseren van de ambities.

•

Versterken van de samenhang van het beheer van
het gebied.

•

Lobby en belangenbehartiging.

Naast de adviescommissie kunnen andere themacommissies worden ingesteld (bijvoorbeeld over educatie of
onderzoek).

EP

De werkorganisatie NLDelta heeft onder andere de
volgende taken.

De financiering van de (werk)organisatie wordt
grotendeels door de leden opgebracht, waar mogelijk
aangevuld met subsidies. Financiering van de ambities
gebeurt voor het grootste deel door gebiedsallianties en
partners die voor projecten aan de lat staan. Op termijn
kan NLDelta mogelijk aanvullen vanuit fondsen, subsidies
en sponsoring. Om privaat geld te kunnen benutten wordt
onderzocht of een gebiedsfonds een goede constructie is.

C

Het idee is om een maximum (bijvoorbeeld 40) aan
het aantal ‘zetels’ in de ledenvergadering te stellen.
Dit kan door ‘getrapte vertegenwoordiging’: meerdere
leden kunnen zich door een beperkt aantal zetels in
de ledenvergadering laten vertegenwoordigen. Om
evenredige vertegenwoordiging vanuit het hele gebied
te waarborgen, kan een indeling in deelgebieden worden
gebruikt. Afspraken hierover worden in de statuten van de
op te richten vereniging vastgelegd.

Financiering van organisatie en
ambities

De organisatie van NLDelta sluit aan op de bestaande
samenwerkingsverbanden in het gebied. Deze
gebiedsnetwerken zijn daarom vertegenwoordigd in
een adviescommissie die het bestuur van de vereniging
gevraagd en ongevraagd adviseert over beleid, projecten
en activiteiten. Tevens hebben de leden van de
adviescommissie de taak om de besturen van de gebiedsnetwerken te informeren en te adviseren over NLDelta.

N

De ledenvergadering van de vereniging in oprichting
besluit over de vertaling van de ambities naar beleid en
projecten. De ledenvergadering kiest een bestuur. Het
bestuur is opdrachtgever voor de directeur-programmamanager die de werkorganisatie van NLDelta aanstuurt.

O

Bij NLDelta past een organisatiemodel waarin de
zeggenschap is belegd bij de actieve partners. Ook
gelijkwaardigheid is belangrijk. NLDelta kiest voor een
verenigingsmodel: de leden zijn gelijkwaardig en de
ledenvergadering besluit.

C

De vereniging
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Hieronder de organisaties die de ambities uit deze
aanvraag onderschrijven.

Gemeente Dordrecht
Gemeente Albrandswaard
Gemeente Altena
Gemeente Barendrecht
Gemeente Brielle
Gemeente Drimmelen
Gemeente Geertruidenberg
Gemeente Goeree Overflakkee
Gemeente Gorinchem
Gemeente Hellevoetsluis
Gemeente Hendrik-Ido Ambacht
Gemeente Hoeksche Waard
Gemeente Moerdijk
Gemeente Molenlanden
Gemeente Nissewaard
Gemeente Ridderkerk
Gemeente Steenbergen
Gemeente Westvoorne
Gemeente Zaltbommel
Gemeente Zwijndrecht

Waterschap Hollandse Delta
Waterschap Brabantse Delta
Waterschap Rivierenland
Stichting WWF
Natuurmonumenten
Staatsbosbeheer
IVN Natuureducatie
Slot Loevestein
Stichting Werelderfgoed Kinderdijk
Biesbosch Museumeiland
Provincie Zuid-Holland
Provincie Noord-Brabant
Provincie Gelderland
Sportvisserij Zuidwest-Nederland

Daarnaast zijn veel andere partijen en gebiedsnetwerken
betrokken bij deze statusaanvraag. Zij hebben projecten
aangedragen voor het uitvoeringsprogramma.
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IMPRESSIE
NL DELTA NATIONAAL PARK IN 2050
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• Ambitieboek ‘Dit is onze natuur’, NLDelta Biesbosch-Haringvliet,
2016

• Merkgids NLDelta, 2019

• Educatiestrategie

EP

C

• Natuurvisie

N

• Landschapsbiografie Nationaal Park NLDelta Biesbosch-Haringvliet,
Historisch-landschappelijke karakteristieken en hun ontstaan, 2018

O

C

BIJLAGE

• De standaard voor de gebiedsaanduiding nationaal park, 2018
• Leidraad Ruimtelijke Kwaliteit Nationale Parken Nieuwe Stijl
• Regiodeal Zuid-Hollandse Delta
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• Partner in IBP Vitaal Platteland; trekker broedplaats
‘Genieten en beleven in de Delta’
Zeearend
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Werkteam
Femke Visser (projectleider, Feddes/Olthof)
Yoran van Boheemen (Feddes/Olthof)
Rick Lensink (Feddes/Olthof)
Isabella Hol (Feddes/Olthof)
Henk Smit (Wing)
Celine Hoon (Wing)
Linde Bets (Wing)
Mark Hendriks (Tekstlandschap)

Begeleidingsteam
namens Programmabureau NLDelta
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De statusaanvraag Nationaal Park NLDelta is in opdracht
van Programmabureau NLDelta opgesteld door Feddes/
Olthof Landschapsarchitecten in samenwerking met Wing en
Tekstlandschap.

Feddes/Olthof Landschapsarchitecten
Doelenstraat 32
3512 XJ Utrecht
info@feddes-olthof.nl
www.feddes-olthof.nl

Wing
Hollandseweg 7E
6706 KN Wageningen
www.wing.nl

Tekstlandschap
Mariastraat 30
3511 LP Utrecht
www.tekstlandschap.nl

T

(samengesteld door Natuurmonumenten, Staatbosbeheer,
Wereld Natuur Fonds, Gemeente Dordrecht, Provincie
Zuid-Holland en Provincie Noord-Brabant)
Stella van Uffelen
Marianne den Braven
Caroline den Hartog
Patty Kanselaar
Edith van Dam
Arjan van der Zee

Projectnummer 431
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AANVRAAG STATUS
NLDELTA NATIONAAL PARK
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www.nldelta.nl
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