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Samenvatting  
 

 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 er verantwoordelijkheid 
voor nemen. Dus moeten we ervoor zorgen dat 
Nationaal Park NLDelta en de waarde ervan in hoofd, 
hart en handen komt van onze doelgroepen. Dit is de 
essentie van de educatie waar we met partners in 
NLDelta aan willen werken. In de educatiestrategie 
van NLDelta staat hoe we dat gaan doen en wat we in 
2023 bereikt willen hebben.   
 
Het startpunt 
Op basis van input van 55 educatieve organisaties in 
NLDelta kunnen we het volgende concluderen:  

• Er is al veel educatieaanbod in NLDelta! 
• Er is een grote diversiteit aan educatiepartijen in NLDelta (o.a. musea, iconen, terreinbeheerders, bezoekers- en NMEcentra, duik- en 

visverenigingen, ondernemers enz.). 
• Er is een grote diversiteit aan educatieve programma's en activiteiten in het hele NLDelta-gebied.  
• Er wordt een grote diversiteit aan doelgroepen bereikt met de educatieprogramma's van de afzonderlijke partijen.  
• Er is een grote groep actieve leden en vrijwilligers bij de educatiepartijen (potentiële ambassadeurs). 
• Er zijn op dit moment 12 educatiepartners die de meerwaarde zien van samenwerking in NLDelta. 
• Het verhaal van NLDelta draait om 'Eén met water' en 'Deltanatuur' (het verhaal van leven onder de zeespiegel, van tegen water beschermen en van 

water maximaal benutten, waar de grote West-Europese rivieren de zee ontmoeten. Een rijk en uniek ecosysteem en een internationaal kruispunt 
voor miljoenen vissen en vogels).   
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• Veel educatie-activiteiten bevatten elementen van het NLDelta verhaal, maar dit wordt vaak niet als zodanig herkend/benoemd/zichtbaar gemaakt. 
• Er is een landelijke educatiestrategie voor de nationale parken ontwikkeld die we als leidraad hebben gebruikt.  
• Er zijn grote maatschappelijke vraagstukken als klimaatverandering en energietransitie die in educatie een plek moeten krijgen. 
• De terreinbeheerders Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben elk een eigen landelijke educatiestrategie en landelijke programma's.  

 
De stip op de horizon  

• In 2023 hebben we in de Verenigde NLDelta een themacommissie educatie die gezamenlijk een educatieprogramma voor NLDelta vaststelt van 
educatieve activiteiten dat door de afzonderlijke partners 
wordt onderschreven en uitgedragen. 

• Dit programma wordt door de afzonderlijke partners 
onderschreven en uitgedragen en is opgebouwd uit al 
bestaande activiteiten die 'NLDeltaproof' zijn gemaakt en 
nieuwe, (gezamenlijke) activiteiten rond NLDeltathema's.Over 
het hele NLDeltagebied vinden NLDeltaproof educatie-
activiteiten plaats die allemaal stukjes van het verhaal van 
NLDelta vertellen. 

• Door de kracht van de samenwerking en de resultaten die we 
met betrokken partners bereiken is het aantal deelnemende 
partners gegroeid naar tenminste 15. 

• Elk kind in het NLDeltagebied beleeft voor zijn 12e tenminste 
één keer een magisch moment in NLDelta. 

• Er is een NLDelta jongerencommunity met tenminste 1000 
volgers 

• Er is een pool 'Stroomversnellers' die de verhalen van NLDelta 
actief uitdragen in hun netwerk. 
 

Hoe komen we er 
• Met betrokken partners bouwen we de komende jaren aan 

een gezamenlijk educatieprogramma voor NLDelta. 
• We focussen op in overleg (6 juli 2020) vastgestelde doelgroepen 
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o jeugd (6-12 jaar) 
o jongeren (binnen- en buitenschools, 15-25 jaar) 
o inwoners van het gebied 
o recreanten 
o 'Stroomversnellers'. Stroomversnellers fungeren als NLDelta-ambassadeurs voor hun achterban en netwerk (bijvoorbeeld actieve gidsen, 

sportvissers, ondernemers, jongeren) 
• Samenwerking vindt plaats onderwerpen waarop de partners elkaar vinden, zoals genoemde doelgroepen en de NLDeltathema's. 
• We stellen samen criteria op voor NLDeltaproof educatie. Zoals: 

o Passend in het NLDeltaverhaal  
o Aansluitend bij de landelijke educatiestrategie (4 V's) 
o Magische momenten creërend 
o Eigentijdse aanpak 
o Behorend tot de top of het midden van de belevingspiramide (belevenis of topbeleving) 

• (Een deel van) het educatieaanbod van de partners wordt NLDeltaproof gemaakt.  
• Elke partner heeft zijn eigen verhaal in het verhaal van NLDelta. De educatie-activiteiten van de verschillende partners vertellen allemaal stukjes van 

dat hele verhaal. Door de samenwerking worden die stukje verbonden en vormen ze samen het verhaal van NLDelta.  
• Partners blijven als ze dat willen daarnaast ook andere eigen programma's/activiteiten aanbieden. 
• We ontwikkelen nieuwe activiteiten in samenhang met het NLDeltaverhaal en in waar mogelijk in samenwerking met elkaar, en bij voorkeur in de 

top van de belevingspiramide van de landelijk educatiestrategie  
• We bouwen in een themacommissie met betrokken educatiepartners aan een gezamenlijk programma (zie model Verenigde NLDelta). 

 
De grootste uitdagingen 
• Financiering voor een educatiecoördinator en om het proces te faciliteren.  
• Commitment van de grote terreinbeheerders Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten (bouwen aan een NLDeltaprogramma  en eigen (landelijke) 

educatiestrategie). 
• Eigenaarschap van de betrokken partners. 
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1. NLDelta:  
Een Nationaal Park in oprichting 
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1. NLDelta: een Nationaal Park in oprichting 
 In oktober 2016 werd NLDelta Biesbosch-Haringvliet bekroond met de vakjuryprijs in de verkiezing 'Mooiste natuurgebied van Nederland’. In de afgelopen 
twee jaar is NLDelta gegroeid tot een betrokken en actief netwerk van partners die samen werken aan gebiedsontwikkeling. Begin 2021 vraagt NLDelta de 
status van Nationaal Park nieuwe standaard  aan.  

Educatie 
Educatie is één van de belangrijkste doelstellingen van een Nationaal Park, dat geldt voor alle Nationale Parken, wereldwijd. Een Nationaal Park moet 
voldoen aan internationale criteria, opgesteld door de IUCN.  

Eén van de onderdelen in het plan voor de aanvraag van de status Nationaal Park  is de educatiestrategie. Educatie in een Nationaal Park is erop gericht, dat 
mensen de waarde leren kennen van het natuurlijke en cultuurhistorische karakter van het gebied. Voor zichzelf, voor de maatschappij en voor de 
toekomstige generaties. Je verwonderen, nieuwsgierig worden en beseffen dat je onderdeel bent van een groter, samenhangend geheel. Het opdoen van 
kennis en ervaring vergroot de betrokkenheid en waardering voor het gebied en beïnvloedt daarmee gedrag en keuzes die van invloed zijn op de kwaliteiten 
van het gebied.  

Uiteenlopende partijen in NLDelta houden zich met educatie bezig. Van musea tot onderwatersportbond en van waterschappen tot terreinbeheerders. Zie 
in bijlage 1 en 2 welke organisaties al betrokken zijn en wat ze al doen op het gebied van educatie. We kunnen met recht trots zijn op wat er allemaal aan 
educatie plaatsvindt in NLDelta. Uitgangspunt voor een goede NLDelta educatiestrategie is dan ook het aanbrengen van samenhang in het educatieve 
aanbod van lokale, regionale en nationale partijen met betrekking tot het unieke karakter van NLDelta. Middels co-creatie met educatiepartners binnen het 
NLDelta gebied is de basis ontwikkeld voor de educatiestrategie. In de educatiestrategie streven we naar verwondering en ‘topervaringen’ in het landschap. 

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 er verantwoordelijkheid voor nemen.  

Hiertoe biedt NLDelta unieke, iconische topervaringen aan inwoners, recreanten en toeristen die ze niet elders kunnen ervaren. Zij ervaren de bijzondere 
waarden van het Nationaal Park met al hun zintuigen. NLDelta staat voor natuur, cultuurhistorie, landschappelijke waarden en cultureel erfgoed die 
uitnodigend is. Waar iedereen gestimuleerd wordt dit op zijn eigen manier te beleven en hiervan te leren, onder andere door de diversiteit binnen ons 
gebied en tussen de deelgebieden onderling.  
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Nieuwe standaard en landelijke educatiestrategie 
Het Nationale Parken Bureau (NPB) heeft als opdracht vanuit het ministerie om partijen te inspireren, te verbinden en te begeleiden bij het verwezenlijken 
van Nationale Parken van (inter)nationale allure voor deze en toekomstige generaties. De ambitie van het NPB is dat Nederland enkele tot de verbeelding 
sprekende Nationale Parken heeft, verspreid over het land. Hiervoor is een ‘nieuwe standaard’ ontwikkeld. Het streven is dat alle Nationale Parken daaraan 
in de toekomst zullen voldoen. 

De standaard bevat een aantal thema’s. Educatie is een van deze thema’s. De uitwerking hiervan in een educatiestrategie heeft als doel om zo veel mogelijk 
mensen op het juiste moment met een passend aanbod te bereiken. Hierbij wordt een link gelegd tussen educatie en beleving. 

‘Magische momenten’, zoals deze landelijke educatiestrategie door het NPB wordt genoemd, beschrijft de stip op de horizon en de educatiedoelen in de 
Nationale Parken in Nederland. Deze landelijke  strategie besteedt aandacht aan de randvoorwaarden die nodig zijn voor goede educatie waarmee de 
gestelde doelen worden bereikt. Daarnaast bouwt ze voort op de aanpak en ervaring van de afgelopen decennia waarin partijen in de Nederlandse 
Nationale Parken samenwerkten aan educatie en communicatie.  

Het verhaal van de Nederlandse natuur in het algemeen én het specifieke verhaal van NLDelta in het bijzonder: samen vormen zij de kapstok waaraan de 
educatieve activiteiten worden opgehangen.  

Elk gebied kent een eigen karakteristieke invulling en diversiteit, eigen speerpunten en eigen prioriteiten, zo ook NLDelta. De landelijke leidraad vormt het 
uitgangspunt voor educatie in alle Nationale Parken en dus ook binnen NLDelta. Zij vormt de basis voor de in de volgende hoofdstukken beschreven 
educatiestrategie van Nationaal Park NLDelta i.o.  
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2. Aanpak 
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2. Aanpak  
Samen met betrokken partners gaan we wat goed is verbinden en versterken. De waardevolle onderdelen van de educatieprogramma’s van lokale, 
regionale en nationale partners binnen NLDelta worden gecontinueerd. Samen gaan we  op zoek naar nieuwe activiteiten, en samen werken we aan een  
een strategischere invulling van de bestaande activiteiten die reeds in verbinding staan met het verhaal van Nationaal Park NLDelta. 

De kracht van natuur en cultuur 
Binnen NLDelta beschikken we over alle ingrediënten om de bezoekers in hoofd, hart en handen te raken met de kracht van de natuur, de cultuurhistorie, 
het landschap en het cultureel erfgoed. Het Nationaal Park biedt bij uitstek de kans om bewoners, de mensen die er werken én bezoekers bijzondere 
belevingen te bieden. Zij kunnen de unieke waarden van het landschap ervaren, kennismaken met de mooiste delen van de Nederlandse natuur en cultuur, 
en zich bewust worden van de maatschappelijke vraagstukken en transities die effect hebben op ons en het landschap.  

Het is ons streven dat de partners hun bezoekers bij de hand nemen en hen laten ontdekken wat NLDelta hen te bieden heeft en wat zij op hun beurt 
NLDelta te bieden hebben.  

Uitgangspunten 2020-2023 
• NLDelta is uniek en heeft een eigen verhaal. Op het gebied van natuur, maar ook op cultuurhistorisch en 

landschappelijk gebied. Dit betekent dat educatieve activiteiten altijd verbijzonderd worden met de 
NLDelta-identiteit; de themalijnen ‘Eén met Water’ en ‘Oer-Hollandse deltanatuur’. Er kan uiteraard 
gebruik worden gemaakt van succesvolle activiteiten van andere Nationale Parken, maar deze 
activiteiten moeten ook recht doen aan de identiteit van NLDelta. 

• De educatie in NLDelta beperkt zich niet tot natuur- en cultuureducatie. Zodra kansen zich voordoen 
worden de themalijnen verbonden met maatschappelijke thema’s die relevant zijn binnen het Nationaal 
Park. Denk hierbij aan klimaatverandering, duurzaam voedsel, preventie zwerfafval, behoud 
biodiversiteit e.a.. 

• In het gebied is er veel aandacht voor waardevolle cultuurhistorische verhalen. We hanteren daarbij  
tevens de blik naar de toekomst. Welke lessen uit het verleden kunnen kompas zijn voor het beleven anno nu en  
het werken aan het landschap van nu en in de toekomst  

• Samenwerken met lokale, regionale en nationale partijen die werkzaam zijn binnen NLDelta is evident. We zorgen met elkaar voor een 
complementaire samenhang in het educatieve aanbod van alle partijen. De partijen committeren zich om educatie van een hoge kwaliteit aan te 
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bieden en actief samen te werken om de educatieve doelen van deze strategie te realiseren. NLDelta faciliteert deze samenwerking door met 
regelmaat partnerbijeenkomsten te organiseren waarbij het uitwisselen van ervaring, kennis, samenwerking en kwaliteitsverbetering van het 
educatieve aanbod centraal staan. 

• Educatie is een waardevol instrument voor het onderhouden en uitbreiden van netwerken (gastheren, bewoners, scholen, jongeren, NLDelta- 
stroomversnellers1) waardoor draagvlak en betrokkenheid wordt vergroot en zo mogelijk ook participatie. 

• We streven met educatie binnen NLDelta naar een eigentijdse aanpak door het ervaren van magische momenten; momenten van verwondering. 
We stimuleren hierin participatie (zelf doen en leren staat altijd centraal) en creëren de ideale omstandigheden voor verwondering en het 
opdoen van (top)ervaringen.  

Topbelevingen binnen NLDelta 
Educatie in NLDelta biedt ruimte voor het beleven van magische momenten; momenten van verwondering . 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. 
Er zijn al prachtige voorbeelden van bestaande educatieve activiteiten binnen NLDelta die alle elementen in zich hebben. Hierbij vier voorbeelden:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                            
1 NLDelta-stroomversnellers (gidsen, sportvissers, sportduikers, jongeren, bewoners, ondernemers) zijn de mensen die vanuit eigen enthousiasme en expertise het verhaal van NLDelta doorgeven en laten beleven via 
hun eigen achterban en netwerken (zie ook 3: Doelgroepen). 

Oerrr van Natuurmonumenten IVN en Schone Rivieren  
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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. 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, mocht je dat willen. Om dat te kunnen doen, moet je je ook veilig voelen. Dan pas 

De Ruige Biesboschtocht van 
Staatsbosbeheer 

Wateronderzoek in 
Duurzaamheidscentrum Weizigt  
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kun je jezelf onderdompelen in de kleuren, geuren, geluiden van de natuur om je heen. Maar ook genieten van musea en spannende forten, kastelen of 
vestingwerken verspreid in het Nationaal Park. 

Verrijken 
Elk Nationaal Park is uniek en heeft een eigen verhaal. Een park bestaat uit bijzondere natuur, 
bijzonder landschap en cultureel erfgoed. Daarmee worden bezoekers 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  
NLDeltastroomversneller, boswachter, inwoner of 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 NLDelta 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. 

Belevingspiramide  
Voor het in kaart brengen van deze (top) ervaringen hebben we gebruik gemaakt van 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. Op 16 
juli jongstleden heeft een Krachtstroomsessie met de educatieve partijen binnen NLDelta plaatsgevonden. Tijdens deze Krachtstroomsessie is met een 
brainstormeen eerste stap gezet om de belevingspiramide te vullen. De uitwerking hiervan met de partners moet leiden tot een samenhangend programma 
van topbelevingen in NLDelta. 

 

Topervaringen: 5 – 15%
Sluit aan bij de waarden en kernboodschap van 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
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Het verhaal van Nationaal Park NLDelta 
“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. Het is de plek waar rivierwater uit heel West-Europa de zee ontmoet en een internationaal kruispunt voor bijzondere (trek)vissen en -vogels, zoals de 
steur en de vis- en zeearend. Het is een gebied in continue ontwikkeling, waar schijnbaar onmogelijke combinaties mogelijk worden. Bijzondere contrasten 
zoals natuur en industrie, steden en trekvogels kunnen in één beeld samenvallen. 

Van Slot Loevestein tot voorbij de Haringvlietdam, NLDelta vertelt een typisch Nederlands verhaal. Het verhaal van leven onder de zeespiegel, van tegen 
water beschermen en van water maximaal benutten. De Deltawerken zijn nog steeds wereldwijd aansprekend. Vestingsteden zijn verbonden door Rijn en 
Maas en de monding vormt een rijk en dynamisch ecosysteem. Heden wordt verbonden met verleden in de oudste steden van Holland: Dordrecht en 
Geertruidenberg. De Waterbus pendelt van de Rotterdamse havenstad, de poort tot de rest van de wereld, door de natuur van de delta. De Werelderfgoed-
parel Kinderdijk getuigt van ons pionierend karakter en is de bakermat van ons leiderschap in watermanagement.  

Het gebied staat nooit stil. In NLDelta vinden betrokkenen met verschillende belangen elkaar en steken ze samen de handen uit de mouwen. Zo komen 
omvangrijke natuur- en waterprojecten van de grond, zoals Noordwaard en Droomfondsproject Haringvliet. De ontwikkeling van schelpdierbanken in de 
Voordelta creëert unieke biodiversiteit hotspots. Initiatieven gericht op duurzaam varen en het eerste energieneutrale eiland, Goeree-Overflakkee Energy 
Island, zijn toonaangevend. Het prijswinnende BiesboschMuseumEiland, de metamorfose van Tiengemeten en de renovatie van forten en stellingen van de 
Waterlinies zijn andere prachtige staaltjes van ontwikkeling en beleving van wereldklasse.  

Onverwachte wendingen zijn normaal in NLDelta. Om de natuur in het gebied een nieuwe impuls te geven worden de Haringvlietsluizen, die de zee van de 
rivier scheiden, op een kier gezet. Aansluitend op het waterrijke oerwoud de Biesbosch zorgen de overgangen van zoet naar brak naar zout water voor een 
enorme biomassaliteit. Er wordt gepolderd en ontpolderd; het landschap wordt continu opnieuw ingericht. Het gat door de dijk als voetgangerstunnel naar 
Kinderdijk vormt ook zo’n gedurfde toevoeging. 

NLDelta laat zien dat er méér mogelijk is; het ultieme bewijs van de vindingrijkheid van de Nederlander.” 

Eén met Water, Oer-Hollandse Deltanatuur en Duurzame Regio 
NLDelta vertelt het verhaal van leven onder de zeespiegel. Van tegen water beschermen en van water maximaal benutten. Steden en dorpen zijn verbonden 
door Rijn en Maas. De monding vormt in de Biesbosch en Haringvliet een rijk en dynamisch ecosysteem en een internationaal kruispunt voor mens en dier. 
Binnen NLDelta willen we de bezoeker twee unieke themalijnen laten ervaren: ‘Eén met Water’ en ‘Oer-Hollandse Deltanatuur’. Samen vormen zij de 
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essentie en het verhaal van dit bijzondere deltagebied. Samen met alle partijen in het gebied wordt gewerkt aan het duurzaam beleefbaar maken van deze 
themalijnen en het verhaal van NLDelta. 

Bezoekers worden continu verleid om naast het gebied waar ze op dat moment zijn ook de andere gebieden binnen NLDelta te gaan ontdekken. In het 
ontwerpen van de customer journey worden naast goede voorlichting ook de educatieve mogelijkheden voor verschillende doelgroepen meegenomen. 
Surfend op de digitale toegangspoort maakt de bezoeker kennis met het hele gebied. Ook in de NLDelta-entreepoorten verwijst men door naar de andere 
entreepoorten, iconen en gastheren in het gebied. Maar ook door middel van verhaallijnen maakt het publiek kennis met de gehele streek. Zo leren 
bezoekers ook de unieke plekken kennen met elk haar eigen bijzondere karakter. Het verhaal van NLDelta en de educatiestrategie wordt door vertaald naar 
verschillende middelen passend bij de doelgroepen die we samen willen bereiken. Ook trainingen en excursies voor toekomstige NLDelta stroomversnellers 
sluiten hier op aan.  
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3. Doelgroepen 
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3. Doelgroepen  
De ambitie van de educatiestrategie van NLDelta is opgesteld en getoetst bij lokale, regionale en nationale partijen die werkzaam zijn binnen het gebied van 
NLDelta en willen samenwerken in NLDeltaverband. De ambitie is als volgt geformuleerd: “Alle inwoners hebben het gebied en de waarde ervan in hoofd, 
hart en handen. De recreant in het gebied is zich bewust van de waarde van natuur, landschap en erfgoed in NP NLDelta en werkt mee aan de bescherming 
van deze waarden.” 
In de Krachtstroomsessie met betrokken educatiepartners zijn de doelgroepen bepaald waar in educatiestrategie van Nationaal Park NLDelta de focus op 
ligt:  

• Basisschoolleerlingen 
• Jongeren binnen- en buitenschools 

- Buitenschoolse jongeren via bestaande groepen zoals scouting, jongerennatuurgroep, sportorganisaties zoals watersport, duiken en vissen e.d. 
- Voortgezet onderwijs (VO) 
- Beroepsonderwijs (MBO, HBO) 

• NLDelta-stroomversnellers (gidsen, sportvissers, duikers, ondernemers) als intermediaire doelgroep voor het bereiken van inwoners en recreanten 
• Inwoners en recreanten  

Door het opzetten van een goede netwerkorganisatie werken we samen met educatieve partners aan verbinding, kennisuitwisseling en creëren we met 
elkaar magische momenten voor deze doelgroepen.  
 

Ambitie  Doelgroep Doel Indicatoren 

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.  

• Alle kinderen van de basisschool hebben 
minimaal één keer tijdens hun 
basisschoolperiode een magisch moment in 
NLDelta ervaren 

• 50% van de basisscholen nemen deel aan een 
van de educatieactiviteiten in het NP 

Jongeren binnen- en 
buitenschools  

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

• In 2023 hebben ten minste 2500 jongeren 
een magisch moment beleefd in NLDelta. 

• In 2023 heeft de jongeren community 
tenminste 1000 deelnemers/volgers;  
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 • Jongeren organiseren minimaal 1x per jaar 
een educatieactiviteit voor jongeren binnen 
het NP 

• Jongeren (binnenschools) leren met hoofd, 
hart en handen in de eigen omgeving 
conform 21-eeuwse vaardigheden; 

• De partners van NP NLDelta bieden 
gezamenlijk minimaal 1 keer per jaar een 
concreet vraagstuk aan waarop jongeren 
bevraagd worden.  

NLDelta stroomversnellers 
(o.a. gidsen, sportvissers, 
jongeren, ondernemers zoals 
gastheren)  

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

 De horeca- en recreatieondernemers in 
het NP NLDelta zijn middels een 
ondernemersnetwerk zoals gastheren van 
het landschap actief betrokken bij het 
verhaal van NLDelta en weten dit goed 
door te geven aan hun gasten 

• Er bestaat een actief netwerk van circa 50 – 
100 ambassadeurs die zich vanuit een 
intrinsieke motivatie inzetten voor het 
betrekken van hun netwerk bij het verhaal 
van NLDelta  

• 75 % van de horeca en recreatieondernemers 
is actief betrokken bij het verhaal van NP 
NLDelta en betrekt hun gasten bij de 
waarden van het gebied  

 Recreanten   De recreant in het gebied is zich bewust 
van de waarde van natuur, landschap en 
erfgoed in NP NLDelta en werkt mee aan 
de bescherming van deze waarden. 

• 25% van de recreanten weet dat het  
magische moment beleefd is in NP NLDelta. 

 Inwoners  Alle inwoners hebben het gebied en de 
waarde ervan in hoofd, hart en handen. 

• Inwoners hebben een onvergetelijke NLDelta 
ervaring opgedaan. 

• 25% van de inwoners is trots en wilt actief 
bijdrage aan het bouwen en versterken van 
de waarden van Nationaal Park NLDelta. 
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• 50% van de inwoners is zich ervan bewust 
dat hij woonachtig is in en rondom Nationaal 
Park NLDelta. 

 
 

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 nationaal park.  
Het is ons nadrukkelijke streven dat kinderen woonachtig in het NLDelta gebied vóór hun twaalfde jaar kennismaken met de bijzondere natuur en cultuur 
van Nationaal Park NLDelta, waarin de kansen en mogelijkheden aanwezig zijn voor het opdoen van een onvergetelijke top-ervaring – magisch moment. 
Niet alleen omdat het goed en fijn is voor de kinderen zelf, maar ook omdat de kinderen hierdoor de belangrijke rol leren kennen, die de Nationale Parken 
spelen in het beschermen van de bijzondere natuur en erfgoed in ons land. Op deze manier hopen we zaadjes te planten voor de toekomst.  

Jongeren binnen- en buitenschools 
Jongeren ervaren het gebied vanuit hun eigen interessewereld (sport, natuur, vrije tijd ) en/of vanuit eigen leerdoelen (stage, onderzoek)  
In oktober 2020 start de NLDelta jongeren community. Zzes gemotiveerde jongeren die mee willen praten over de ontwikkelingen in NLDelta vormen een 
kernteam. Zij betrekken andere  jongeren bij NLDelta aan de hand van thema's die hen aanspreken. Daarnaast zoekt NLDelta actief samenwerking met het 
voortgezet en beroepsonderwijs in de regio.  
Als onderzoeker, trainee of lid van het kernteam van de jongeren community adviseren de jongeren NLDelta over diverse vraagstukken. Ze praten mee over 
onderwerpen die belangrijk zijn voor hun generatie. Hoe we hen kunnen stimuleren mee te denken over klimaatverandering en duurzaamheid. Hoe we een 
beleving kunnen maken van het verhaal van NLDelta. Maar ook welke communicatiekanalen we het beste kunnen inzetten en om hun leeftijdsgenoten te 
bereiken. Ze zijn afwisselend onze adviseur, ambassadeur en verslaggever. Daarnaast stimuleert de jongeren community andere jongeren om top 
ervaringen te beleven in het gebied door jaarlijks een educatieactiviteit te organiseren.   
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Voortgezet onderwijs/Beroepsonderwijs 
In tegenstelling tot het primair onderwijs, waar vooral behoefte is aan kant en klare lesproducten, hebben we in het voortgezet en beroepsonderwijs te 
maken met vakdidactici die het liefst ‘op hun eigen manier’ lesgeven. Een kant en klaar product is af en toe best handig, maar vaak doen ze het uiteindelijk 
toch weer net even anders. Ook kan een onderwijsproject in de NLDelta bij veel verschillende vakken aansluiten (scheikunde, biologie, aardrijkskunde, 
geschiedenis, O&O, NLT). Dit vraagt net steeds een andere invalshoek of inhoudelijke benadering. 
NLDelta wil de plek zijn waar docenten hun eigen onderwijs kunnen vormgeven. Het Nationaal Park biedt als het ware een buitenleslokaal, een aantal 
routes, leselementen, materialen en trainingen waar docenten gebruik van kunnen maken om hun eigen lessen op een vernieuwende manier in te vullen.  
Om tot een dergelijke faciliteit te komen, gaan we samen met docenten aan de slag met ontwerpateliers. Er wordt aansluiting gezocht bij actuele en 
regionale maatschappelijke thema’s zoals energietransitie, landbouwtransitie, klimaat en biodiversiteit.  
 

NLDelta-stroomversnellers (gidsen, jongeren, sportvissers, sportduikers, bewoners, ondernemers) 
Mensen die wonen, werken of recreëren in het NLDelta voelen zich intrinsiek betrokken bij het gebied en de ambities van NLDelta en zijn bekwaam in het 
actief betrekken van eigen netwerk en doelgroepen. 
Met deze doelgroep bedoelen we de mensen die vanuit eigen enthousiasme en expertise het verhaal van NLDelta doorgeven en laten beleven, zelf en via 
hun achterban en netwerken. Ze zijn zich bewust van de unieke waarden en verhalen van het gebied en committeren zich aan het enthousiasmeren van 
anderen en het overbrengen van deze waarden en verhalen. Het zijn de ambassadeurs van NLDelta die wonen, werken of recreëren in het gebied en voelen 
zich intrinsiek betrokken bij de ambities van NLDelta. Goede educatieve voorlichting en communicatie zorgt voor betrokkenheid en participatie. Ook zorgt 
de juiste informatie en uitleg vaak voor begrip bij ontwikkelingen in het gebied. Het is een levend netwerk van ambassadeurs van NLDelta die zich actief 
inzetten voor het betrekken van anderen bij de kernwaarden en ontwikkelingen in NLDelta.  

Recreanten  
De recreant in het gebied is zich bewust van de waarde van natuur, landschap en erfgoed in NP NLDelta en werkt mee aan de bescherming van deze 
waarden.                                                                                                                                                                                                                                                                           
Samen stellen we recreanten in staat om een onvergetelijke NLDelta ervaring op te doen. Middels het netwerk van bezoekerscentra, musea, ondernemers 
en gidsen geven we de mogelijkheid om het verhaal van NLDelta volop te beleven. De insteek voor de recreant kan verschillend zijn in verband met welk 
gebied in NLDelta bezocht wordt en vanuit welke motivatie en inspanning de bezoeker het gebied beleeft. NLDelta biedt voor de recreant een verbindend 
verhaal en extra verdieping op de desbetreffende activiteit. Waar mogelijk bieden we cross-overs tussen de thema, deelgebieden en partners.  
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Inwoners 
Alle inwoners hebben het gebied en de waarde ervan in hoofd, hart en handen. 
Inwoners vormen voor NLDelta een belangrijke doelgroep. Zij leven en recreëren er immers en zijn belangrijke ambassadeurs. In samenwerking met 
gemeenten en educatieve partners houden hen zoveel mogelijk op de hoogte van ontwikkelingen in het gebied en bieden ook een podium om eigen 
betekenisvolle verhalen met het gebied van NLDelta te kunnen delen (NLDelta stroomversnellers). Goede voorlichting en communicatie zorgt voor 
betrokkenheid, trots en participatie. Ook zorgt goede tijdige informatie en uitleg vaak voor begrip bij nieuwe ontwikkelingen in het gebied. Via onderwijs, 
jongeren community, NLDelta-stroomversnellers e.a. werken we aan een groot draagvlak onder de inwoners voor het behoud en versterken van de 
waarden van het Nationaal Park en creëren we daadkracht voor vrijwillige inzet voor activiteiten zoals opruimdagen schone rivieren, natuurontwikkeling 
etc.   
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4. Uitvoering & Organisatie 
  

Goede samenwerking met de uitvoerende partijen  
In juli 2020 is een groot deel van de betrokken educatieve partijen binnen het NLDelta gebied bevraagd en/of bij elkaar gekomen. We hebben in het gebied 
een mooie diversiteit aan educatieve organisaties vanuit natuur, landschap of cultuurhistorie. Samen met hen zijn voorgaande stappen doorlopen en 
aangescherpt. De doelgroepen en het educatieve aanbod is met elkaar in beeld gebracht volgens de belevingspiramide. De partijen die verhinderd waren bij 
de Krachtsroomsessie worden uitgebreid bijgepraat een meegenomen in het verdere proces. Er kwam duidelijk naar voren dat er veel draagvlak en 
betrokkenheid is om met elkaar gezamenlijk de educatie binnen NLDelta verder vorm te geven. Naast de ontwikkeling van gezamenlijke communicatieve 
middelen geldt dit zeker ook voor de educatieve activiteiten. Naast ontwikkeling werken we ook samen verder aan het leggen van de verbinding tussen de 
huidige top-ervaringen.  

Wat goed is gaan we verbinden en versterken 
Met de partners die willen samenwerken starten we in 2021 met het verder in kaart brengen van de inhoud en impact van het bestaande educatieve 
aanbod in NLDelta. Met die educatieve partners starten we een proces om een deel van het bestaande educatief aanbod NLDeltaproof te maken.  
NLDeltaproof is daarbij niet een keurslijf maar een verbindend en zichtbaar keurmerk van eigentijdse educatie die past bij het NLDelta verhaal en de 
uitgangspunten van het Nationaal Park. In het bestaande aanbod zien we al veel kwalitatief goede en eigentijdse educatie waarop we verder kunnen 
bouwen en die door een goede verbinding met het gebied versterkt kunnen worden. Bijvoorbeeld door meer nadruk op het grotere geheel, of door 
activiteiten in samenhang te presenteren (bijvoorbeeld met andere partners)en ze af te stemmen met andere partners. 

 

 

 

Stap 1:  Inventarisatie 
bestaand educatief aanbod

Stap 2: Selectie van wat we 
binnen NLDelta willen en 

kunnen verbinden

Stap 3: Waar nodig 
toevoegen van nieuwe 

educatie  

Stap 4: Invullen Belevings-
pyramide
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We starten dit proces met een coalitie van educatieve organisaties die vanuit eigen motivatie graag mee willen bouwen. Dit zijn IVN, Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten, Unesco Werelderfgoed Kinderdijk, Slot Loevestein, Duurzaamheidscentrum Weizigt, Sportvisserij Zuid-West Nederland, Nederlandse 
Onderwatersportbond  , Biesbosch Museumeiland en Nationaal Baggermuseum. We zijn in dit proces uitnodigend naar andere partijen in het gebied die 
graag willen meedoen. 

De educatieve partijen gaan gezamenlijk aan de slag in een themacommissie Educatie NLDelta  en werken samen via zogenoemde maaksessies onder 
begeleiding van een coördinator Educatie NLDelta. Deze coördinator heeft een trekkersrol als aanjager en verbinder tussen de betrokken educatieve 
partners Vanuit deze themacommissie werken we samen aan een lerend netwerk van alle educatiepartijen binnen NLDelta die graag van elkaar willen leren.   

De themacommissie stelt, onder leiding van de coördinator, een uitvoeringsprogramma op. Dit gebeurt op basis van de educatiestrategie en, in de 
toekomst, de evaluatie van voorgaande programma's Daarbij is oog voor actuele ontwikkelingen en maatschappelijke vraagstukken. Het 
uitvoeringsprogramma omvat het totaal aan educatief aanbod / educatieve activiteiten voor de verschillende doelgroepen.  

Het uitvoeringsprogramma omvat het totaal aan educatief aanbod / educatieve activiteiten voor de doelgroepen zoals hierna omschreven. 

 

Educatief programma basisscholen 
Op basis van bestaande en nieuwe activiteiten stelt de themacommissie een jaarlijks terugkerend programma op, waarbij de doelgroepen de twee unieke 
themalijnen ervaren: ‘Eén met Water’ en ‘Oer-Hollandse Deltanatuur’. Waar gewenst en van toepassing worden de partners geholpen om de door hen 
ontwikkelde educatieve programma’s te herzien of aan te passen zodat deze aansluiten op het verhaal van NLDelta en de twee themalijnen. Het educatieve 
aanbod biedt ruimte voor de vier belangrijke elementen, verwonderen, vrij zijn, verrijken en verbinden, die essentieel zijn voor het opdoen van een top-
ervaring cq. magisch moment. Tevens zorgen we ervoor dat het aanbod aansluit op de vraag van de leerkrachten en past bij de te behalen leerdoelen van 
basisschoolleerlingen.  
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Educatief programma jongeren  
Onze ambitie is om via een kernteam van jonge mensen een jongeren community te 
bouwen. Jongeren  laten elkaar zien wat je kan beleven in NLDelta, praten mee over 
ontwikkelingen in het gebied en roepen leeftijdsgenoten op om te helpen bij specifieke 
acties zoals Schoon Haringvliet. Het kernteam van jongeren gaat het dus echt zelf doen, 
de begeleiders houden wel een oogje in het zeil en dragen vraagstukken en nieuws aan, 
ook via partners, maar het is aan de jongeren om te bepalen wat en hoe ze met 
vraagstukken en nieuws omgaan. Jongeren worden gestimuleerd om met eigen 
initiatieven te komen en zelf actief op zoek te gaan naar onderwerpen. De community 
van jongeren wordt tevens de kapstok voor samenwerking met het voortgezet en 
beroepsonderwijs waarbij jongeren zelfstandig onderzoek en praktijk op kunnen doen 
onder begeleiding van de partners van NP NLDelta. 
 

Educatief programma inwoners en recreanten 
Via publieksactiviteiten wordt kennis over NLDelta overgedragen en draagvlak en 
betrokkenheid voor natuur, cultuur en het landschap vergroot. Samenwerking met 
terreinbeheerders, bezoekerscentra, musea, gastheren en NLDelta stroomversnellers is 
hierbij essentieel. Waar mogelijk wordt ook aangehaakt bij publieksactiviteiten en 
evenementen in de omliggende gemeenten. In goede afstemming met marketing en 
beleving organiseren we in het Nationaal Park een samenhangend netwerk van: 
 
 NLDelta stroomversnellers  

Zie uitleg kader hiernaast. 

 Gidsen binnen deelthema’s of deelgebieden van Nationaal Park NLDelta 
In NLDelta zijn verschillende organisaties actief met het opleiden en begeleiden 
van vrijwilligers tot gids voor bijv. excursies, rondleidingen. Denk bijv. aan de 
Biesboschgidsen, de vrijwilligers in de verschillende musea, de heemkundekring, 
de IVN-afdelingen. NLDelta ondersteunt deze verschillende opleiders op basis van hun behoeften met kennis, inhoud en/of materialen over 

Faciliteren van  NLDelta-stroomversnellers  
Omdat NLDelta zo groot en complex is, zoeken we 
stroomversnellers om de ambities waar te maken. De 
stroomversnellers zijn ambassadeurs naar hun eigen 
achterban. Ze vormen een pool van mensen waarmee en 
waarbinnen interactie mogelijk is. Ook hier geldt dat 
samenwerking tussen educatieve partners in het gebied 
essentieel is. Naast de inzet van de NLDelta 
communicatiemiddelen worden bijeenkomsten 
georganiseerd, zoals trainingen/cursussen, 
publieksactiviteiten etc. om de betrokkenheid en kennis te 
vergroten. 
In samenwerking met de educatiepartners werken we toe 
naar stroomversnellers in onder meer de volgende 
netwerken: 
- sportvissers t.b.v. duurzaam en respectvol vissen en 

beleving getijdennatuur en onderwaterwereld 
- sportduikers t.b.v. snorkelen, fotograferen en 

monitoren onderwaterwereld 
- watersporters t.b.v. duurzaam varen en veiligheid 
- rivier afvalonderzoekers in het kader van schone 

rivieren  
- natuurgidsen, o.a. vogelliefhebbers, ecologen etc. 
- cultuurhistorische gidsen , o.a. forten en musea 
- jongeren (community) 
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Nationaal Park NLDelta. Te denken valt aan een NLDelta academie van waaruit mensen elkaar kunnen vinden, waar materialen beschikbaar zijn en 
van waaruit workshops en trainingen kunnen worden opgezet en/of ondersteund. 
 

 Bezoekerscentra, musea en gastheren 
In het gebied van zijn momenteel veel locaties aanwezig waar inwoners en bezoekers in aanraking kunnen komen met NLDelta. Denk o.a. aan de 
bezoekerscentra, musea en de verschillende netwerken van gastheren zijnde, horeca- en recreatieondernemers, die hun producten en diensten 
voor hun gasten willen versterken met de unieke kenmerken van NLDelta. We werken samen tussen deze locaties om tot een afgestemd aanbod te 
komen van belevingsactiviteiten die met elkaar samen het verhaal van NLDelta laten ervaren.  
Veel deelgebieden in NLDelta kennen 'Gastheren van het landschap'. De trainingen hiervoor worden gegeven door IVN. Vanuit de themacommissie 
Educatie kan NLDelta ondersteuning bieden op de bestaande en nieuwe trainingen voor ondernemers, zodat die in staat zijn om hun gasten (meer) 
te vertellen over het ontstaan van het gebied, het cultureel erfgoed en hen te wijzen op de bijzondere pareltjes met bijbehorende verhalen. Zo 
dragen zij als intermediair bij aan de educatie en natuurbeleving van een steeds grotere groep bezoekers. Hiermee bieden de ondernemers een 
extra service, wat het verblijf van de gasten zal verrijken en waarmee ze de gasten verleiden om langer in het het Nationaal Park te verblijven of 
terug te komen. De ondernemer wordt door het programma een trotse ambassadeur en gastheer van NP NLDelta. 

 

Kwaliteit bewaken en monitoring 
De inventarisatie van educatieve programma's biedt inzicht  in wie wat waar aanbiedt en voor welke doelgroep. Er is een sterke behoefte vanuit de 
betrokken partijen om samenhang te brengen in het totale bestaande educatieve aanbod. en aan gezamenlijke nieuwe activiteiten. We streven ernaar om 
in 2023 een samenhangend educatieprogramma NLDelta aan te bieden, met een diversiteit aan activiteiten voor verschillende doelgroepen en verspreid 
over het gebied. . Dit kan alleen als we op een constructieve manier met elkaar samenwerken. Die samenwerking is niet vrijblijvend maar wel met respect 
voor de eigenheid van de programma's van de samenwerkende partners. Hoe doen we dat? De betrokken partijen onderschrijven het verhaal en de 
themalijnen van NLDelta en de educatiestrategie en dragen bij aan het uitvoeringsprogramma.  

• De betrokken partijen richten zich voor tenminste een deel van hun educatieprogramma op de doelgroepen van NLDelta. 
• De betrokken partijen committeren zich voor hun NLDelta-aanbod aan de richtlijnen van de educatiestrategie van NLDelta waarbij het creëren van 

top-ervaring en het laten ervaren van de twee unieke themalijnen ‘Eén met Water’ en ‘Oer-Hollandse Deltanatuur’ centraal staan. 
• De betrokken partijen zijn ambassadeurs voor alle educatieve programma’s en activiteiten binnen NLDelta, niet alleen voor die van de eigen 

organisatie. 
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• De betrokken partijen erkennen en werken aan de gestelde kwaliteitscriteria door NLDelta. 
• De betrokken partijen committeren zich aan het monitoren van de uitvoering van de educatie en het evalueren van de klanttevredenheid bij de 

doelgroepen. Op welke wijze dit plaatsvindt wordt in samenwerking besproken, bijvoorbeeld door kijkjes in elkaars keuken.  
• De betrokken partijen wisselen onderling expertise en ervaringen uit ten behoeve van het doorlopend verbeteren van het educatieve aanbod.  
• De betrokken partijen voldoen samen aan de voorwaarden (bijlage 2 self-assessment) om de educatiestrategie voor NLDelta te doen slagen. 
• De coördinator zorgt voor een effectieve uitwisseling met andere Nationale Parken o.a. binnen het landelijk platform voor educatie.  

 
Bewaken van de hoge kwaliteit van de educatieve activiteiten en begeleiding binnen NLDelta 
Alle educatieve activiteiten voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria die zijn opgesteld voor alle Nationale Parken. Bij de educatieve activiteiten geldt dat 
van concept tot uitvoering mensen bezig zijn met ontwikkelen, uitvoeren en ervaren. Voor goede educatie geldt dat elke activiteit getest is met de 
doelgroep, begeleiders getraind zijn en er gemeten wordt of de gestelde doelen gehaald zijn. Samen met de educatieve partijen bepalen we hoe we er 
samen voor zorgdragen dat de educatie blijft voldoen aan deze kwaliteitscriteria en hoe we de kwaliteit en de uitvoering ervan  monitoren met elkaar.  
 
Daarnaast worden de ervaringen van de deelnemers aan de educatieve activiteiten geëvalueerd. Te denken valt het inzetten van mystery guests die 
deelnemen aan de educatieve activiteiten, korte interviews met de deelnemers na afloop, en het gebruik van online-enquêtes. Het systeem voor monitoring 
en evaluatie wordt opgezet door het landelijk educatieplatform volgens de cyclus Act-Plan-Do-Check-Improve. De landelijke kwaliteitscriteria worden hierin 
opgenomen. Samen met de educatieve partijen geven we hier invulling aan. 
 
Monitoring van kwaliteit vindt plaats door regelmatige klanttevredenheid metingen. 
In die evaluatie komen in ieder geval drie zaken naar voren:  
1. Bent u bekend met elementen van het ‘verhaal’ van NLDelta? 
2. Heeft u een top-ervaring – magisch moment beleefd?  
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5. Beoogd resultaat 2021-2023 
In 20021-2023 hebben we… 
 

1. Een Themacommissie van educatieve partijen opgericht (15+ partners) die jaarlijks een gezamenlijk educatieprogramma vaststelt, ontwikkelt , 
uitvoert en monitort. Deze coalitie heeft de onderstaande doelstellingen omarmd en ontwikkeld. Met gezamenlijke activiteiten rond thema's als 
trekvogels, en 600 jaar St. Elisabethsvloed. Er zijn bouwstenen gelegd voor continuering na 2023. 

 
2. Een coördinator Educatie NP NLDelta aangesteld die de inspirerende en ondersteunde kracht van de themacommissie vormt en de verbinding 

onderhoudt tussen alle educatieve partijen in het gebied en het landelijk netwerk van de Nationale Parken betreffende het thema educatie. Als 
trekker, aanjager en verbinder begeleidt hij of zij het proces om samen met de educatieve partijen bestaande programma’s ‘NLDelta-proof’ te 
maken, samenhang tussen bestaand aanbod te creëren en te bouwen aan eigentijdse nieuwe programma’s en producten. Ook kennisuitwisseling 
(ook met andere Nationale Parken)  en het zoeken naar cofinanciering zijn belangrijke taken van de coördinator. 
 

3.  Onderwijsprogramma’s vernieuwd met daarin een samenhangend aanbod van magische leermomenten NLDelta in het hele gebied. 
Leerlingen leren binnen maar vooral buiten het klaslokaal van alles over hun eigen omgeving. Het verhaal van het gebied staat centraal. Maar 
‘buiten zijn’ biedt ook mogelijkheden om meerdere onderwijsdoelen te dienen zoals op het gebied van wereldoriëntatie, techniek, rekenen en taal. 
Met de educatieve partners van NLDelta en scholen wordt gewerkt aan een vernieuwd (en ‘vernieuwend’) onderwijsprogramma.  
 

4. Ervoor gezorgd dat doelgroepen de weg weten. Met de educatieve partners zorgen we voor een samenhangend educatief aanbod en hebben we 
de communicatie richting doelgroepen goed op orde . Er is  blijvende aandacht voor actualisatie educatie en communicatiemiddelen benodigd voor 
educatieve doeleinden.  

 
5. Leerlingen VO en studenten MBO-HBO in de directe omgeving blijvend betrokken zijn bij de programma’s. VO Leerlingen en studenten worden 

betrokken bij de unieke waarden van NP NLDelta en de relatie met maatschappelijke actuele thema’s. Leerlingen en studenten voelen zich 
uitgenodigd om leerervaring op te doen op het gebied van de NLDelta thema’s en doen daarmee kennis en vaardigheden op voor hun eigen leerreis. 
We werken daarbij ook toe aan een wederkerig contact tussen de jongeren en de partners van NLDelta middels bijv. de jongeren community.  
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6. De jongeren een definitieve, zichtbare rol gegeven. We realiseren een kernteam van jongeren en organiseren hiermede een educatief programma 
voor jongeren van 15 – 25 jaar. Dankzij het kernteam dat leeftijdsgenoten oproept, adviseert en meeneemt hebben we een actieve jongeren 
community van 1000 jongeren. Zij doen kennis en vaardigheden op in hun eigen gebied en worden actief betrokken bij de ontwikkelingen van het 
gebied van NLDelta. We sluiten als NLDelta ook aan bij het Youth+ programma, bestemd voor jongeren vanaf 18 jaar. . De Youth+-ers worden 
uitgedaagd om gevraagd en ongevraagd advies geven aan onze bestuurders en werkgroepen.  
 

7. Een vast programma aan publieksactiviteiten, inclusief ‘ beleefprogramma’. Via publieksactiviteiten, lezingen en cursussen wordt kennis over 
NLDelta overgedragen en draagvlak voor natuur, cultuurhistorie en landschap vergroot. Ook hier geldt samenwerking met de educatieve- en 
gebiedspartijen is essentieel. De bezoekerscentra, gastheren en gidsen spelen ook een belangrijke rol. Waar mogelijk wordt aangehaakt bij 
publieksactiviteiten en evenementen in de omliggende dorpen en steden. De jaarlijkse Europese dag van de Nationale Parken krijgt ook meer 
aandacht. Een jaarlijks beleefprogramma onder de vlag van NLDelta, maar mede vormgegeven en uitgevoerd door onze partners in het gebied 
vormt een vast onderdeel, bijvoorbeeld de NLDelta Rivierdaagse, NLDelta Vogelfestival etc. 
 

8. De huidige netwerken van ondernemers en gastheren verbinden, waar kansen zich voordoen voor uitbreiding met nieuwe netwerken. Binnen 
NLDelta zijn er binnen verschillende deelgebieden afgelopen jaren gastheernetwerken opgezet en actief. De coördinator zorgt in samenwerking met 
de deelgebieden ervoor dat de huidige netwerken goed op de hoogte zijn van het verhaal, de natuur- en landschapswaarden en de 
(cultuur)historische waarden van Nationaal Park NLDelta. Waar kansen zich voordoen wordt het opzetten van nieuwe gastheernetwerken 
ondersteund in de deelgebieden van NLDelta. Hiervoor worden nog aan te boren projectgelden ingezet.  
 

9. Ervoor gezorgd dat NLDelta stroomversnellers het verhaal NLDelta omarmen en kunnen vertellen. Zonder NLDelta stroomversnellers geen 
beleving NLDelta. NLDelta stroomversnellers zijn actief op verschillende fronten: als sportvisser, jongere, watersporter, monitorduiker, rivier 
afvalonderzoeker, natuurgids, cultuurhistorische gids etc. Deze netwerken zijn belangrijke schakels met het publiek/ bezoekers. Via workshops en 
trainingen krijgen zij het verhaal van NLDelta mee en wordt hen de mogelijkheid geboden om hun communicatieve en didactische vaardigheden 
verder te ontwikkelen.  
 
 

10. Gezorgd voor een programma met unieke magische momenten. Het verhaal van NLDelta is het uitgangspunt van een aanbod van momenten van 
‘Top-ervaringen’. Na het bezoek aan bijvoorbeeld één van de bezoekerscentra of gastheren wordt het publiek verleid om ook andere deelgebieden 
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te ontdekken. Met behulp van de nieuwste communicatiemiddelen maakt het publiek kennis met de gehele streek. Er zijn bijvoorbeeld volop 
wandel-, fiets- en vaarmogelijkheden, prachtige dorpen en steden met een eigen cultuurhistorisch verhaal, ontdek- en beleefpaden voor jong en 
oud. Medewerkers van toeristische informatiepunten, bezoekerscentra, baliemedewerkers, vrijwilligers etc. gaan bij elkaar op bezoek in trainingen 
en excursies om van elkaar te leren en andere NLDeltaverhalen te leren kennen.  
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Bijlage 1 Betrokken educatieve organisaties NLDelta  

 

De organisaties die de komende jaren graag actief mee willen bouwen aan de educatiestrategie zijn IVN, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Nationaal 
Baggermuseum, Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, Erfgoedhuis Zuid-Holland, GGD West-Brabant, Vereniging Vrijwilligers Hollandse Biesbosch, Stichting 
Droogdok Jan Blanken, Sportvisserij Zuidwest Nederland, Vereniging Hoekschewaards Landschap,  Stichting Museum Slot Loevestein, IVN Schone Rivieren, 
Haringvliet onderwater, Nederlandse Onderwatersport Bond, Gemeente Dordrecht met Weizigt en Biesboschbezoekerscentrum.  
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Bijlage 2 Uitkomsten eerste verkenning van bestaand educatief aanbod in NLDelta bij ruim 50 organisaties  
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