
Spuilab
NLDelta betrekt het Spuilab, waar het Dordtse 

Programma Groen-Blauw en Ecoshape al kantoor 

hebben. Een broedplaats voor creatieve meetings 

en brainstormsessies. In april 2021 wordt het pand 

ontruimd voor de naderende sloop.

Tijdlijn SOK-periode 2019-2021

Inhoud Proces Doorlopend

Jan 2019 
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• NLDelta is makkelijk bereikbaar vanuit de Randstad,vanuit Noord- Brabant en 
Vlaanderen. Goede verbindingen over land én water en bijzondere overnachtingsplekken 
zorgen ervoor dat je in je eigen tempo de rust, ruimte en dynamiek van het gebied kunt 
ervaren.

• De natuur van NLDelta is nauw verbonden met het stedelijk gebied rondom. 
Vanuit de steden Rotterdam, Breda en Antwerpen en vanaf de luchthavens van Schiphol, 
Eindhoven en Brussel is het nationaal park binnen anderhalf uur met de trein of via de 
snelweg te bereiken. De stad Dordrecht ligt in het NLDelta gebied. Openbaar vervoer 
over water, zoals de Waterbus, wordt ingezet als verbinder tussen natuur en cultuur.

• Met het netwerk van verbindingen over water en land zijn iconen verspreid over 
het Nationaal Park NLDelta goed bereikbaar, ook onderling en met het openbaar vervoer.

• NLDelta werkt samen met de openbaar vervoersector over land en water om de 
bereikbaarheid van de iconen duurzaam te vergroten.

• Entreepoorten, transferia en alternatieve vervoersvormen moeten er voor zorgen 
dat de toestroom van bezoekers geen overlast veroorzaakt voor natuur en bewoners.

• Fiets- en wandelknooppunten verbinden de iconen; toeristen en recreanten 
maken voor hun route gebruik van pontjes en veren en beleven zo het bijzondere van 
NLDelta.

• NLDelta realiseert riviercruiseport (NLDelta??) en bieden arrangementen voor 
riviercruises van Waterpoort tot Vestingdriehoek en van Biesbosch tot Kinderdijk en Rot-

terdam.

• NLDelta stimuleert meerdaags verblijf door marketing van arrangementen met 
logische clustering van iconen en stimuleert ondernemers bij het bouwen van gezamen-
lijke arrangementen en om kleinschalige en bijzondere overnachtingsmogelijkheden te 
creëren. Met projecten die invulling geven aan deze ambitie werkt NLDelta aan de ver-
betering van de bereikbaarheid, de verbindingen en de mogelijkheden voor meerdaags 
verblijf in NLDelta.

• Vervoer over water in combinatie met ander duurzame vervoersmiddelen w.o. de 
(electrische) fiets moet het mogelijk maken om het gebied te bezoeken en de belangrijke 
natuurwaardes van nabij te beleven. 

TITEL VAN DE PAGINA

Uitvoering
Aqualiner Consultancy BV

Opdrachtgever NLDelta
Nationaal Park De Biesbosch

Onderzoekers
Gerbrand Schutten, Cees Boots en Onno Pruis

Studenten Team Windesheim
Yoran Hoek, Harm van Oosten en Jessica van Loenen

Masterplan 
Veerverbindingen 

NLDelta

Masterplan 
Veerverbindingen
Het Masterplan Veerverbindingen brengt de 

veerverbindingen in het NLDeltagebied in kaart 

met de kansen voor verbetering en uitbreiding voor 

verbindingen met het achterland. Het is de basis 

voor verkenningen voor nieuwe pontjes en meer 

samenwerking. Het plan is gefinancierd uit de 

prijs voor ‘mooiste natuurgebied’. Verbeteren van 

bereikbaarheid over water is een van de ambities uit 

het bidbook NLDelta.

Koersdocument 
jongeren
Bij zijn afscheid als directeur van Parkschap NP De 

Biesbosch vroeg initiatiefnemer van NLDelta Dick 

Verheijen een bijdrage voor het opstarten van een 

programma voor en door jongeren. Een werkgroep 

komt met een koersdocument, geinspireerd op 

het Europarc Jongeren Manifest. Nu is het tijd om 

keuzes te maken en jongeren zelf op te nemen in het 

project. 

Ondertekening SOK
Wereldnatuurfonds, Natuurmonumenten, 

Staatsbosbeheer, gemeente Dordrecht en de 

provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant 

sluiten een samenwerkingsovereenkomst (SOK). 

Doel:  1. Strategische gebiedsontwikkeling, 2. 

Status Nationaal Park Nieuwe Stijl voor NLDelta, 

3. Samenwerking na 2021 incl. nieuwe partners 

en passende governance, 4. Oprichten van een 

(gebieds)fonds.

Mrt 2019 

Jan 2019 

Mrt 2019

http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2018/12/Dutch_EUROPARC-Youth-Manifesto.pdf
https://www.nldelta.nl/wp-content/uploads/2019/02/NLD_Masterplan_A4-liggend_V17_LR_Spreads.pdf
https://www.nldelta.nl/wp-content/uploads/2019/02/NLD_Masterplan_A4-liggend_V17_LR_Spreads.pdf
https://www.nldelta.nl/ambities/bereikbaarheid/
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2018/12/Dutch_EUROPARC-Youth-Manifesto.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2018/12/Dutch_EUROPARC-Youth-Manifesto.pdf


Klokhuisdag
Klokhuis organiseert i.s.m. Samenwerkende 

Nationale Parken (SNP) en het Nationale Parken 

Bureau (NPB) de Klokhuis Nationale Parken Dag in 

Almere. Er komen 3500 kinderen en ouders op af. 

Biesbosch-NLDelta doet mee met een spannende 

beverexcursie.

Apr 2019

Opening vogel-
observatorium Tij
Aan de rand van het Haringvliet ligt 

vogelobservatorium Tij, een 8 meter hoog reuzenei 

van de grote stern met 360 graden-uitzicht. Een 

architectonisch hoogstandje, gerealiseerd door het 

Droomfonds. Een nieuw icoon voor NLDelta. 

Apr 2019

https://hetklokhuis.nl/dossier/145/het-klokhuis-over-de-nationale-parken/628/nationale-parken-dag
https://hetklokhuis.nl/dossier/145/het-klokhuis-over-de-nationale-parken/628/nationale-parken-dag
https://hetklokhuis.nl/dossier/145/het-klokhuis-over-de-nationale-parken/628/nationale-parken-dag
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/scheelhoek/vogelkijkpunten/vogelobservatorium-tij
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/scheelhoek/vogelkijkpunten/vogelobservatorium-tij
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/scheelhoek/vogelkijkpunten/vogelobservatorium-tij


Programmaplan 
NLDelta 2019 - 2021
Met het vaststellen van het programmaplan 

NLDelta stellen de NLDeltafel (regietafel NLDelta) 

en de Stuurgroep (SOK-partners) de richting vast 

voor het uitwerken van twee programmalijnen:  

1.  Strategische gebiedsontwikkeling  

2. Het worden van een Nationaal Park NLDelta. 

Download

Sessie beleef-
concepten Nationale 
Parken Bureau
In het Spuilab vindt een landelijke sessie plaats over 

topbelevingen in nationale parken, met NLDelta 

als casus. Later dit jaar wordt Trekvogels als thema 

gekozen om op samen te werken. In 2022 moet dit 

tot concrete producten leiden.

Mei 2019 

Mei 2019

Foto: Jan de Roon

https://www.nldelta.nl/wp-content/uploads/2022/01/A-Programmaplan-NLDelta.pdf
https://www.nldelta.nl/wp-content/uploads/2019/08/Programmaplan-NLDelta-akkoord-NLDeltafel-en-Stuurgroep-juni-2019.pdf
https://www.nldelta.nl/wp-content/uploads/2022/01/A-Programmaplan-NLDelta.pdf


VisitNLDelta.nl
De lancering van de publiekswebsite is ook de start 

van de publiekscommunicatie over NLDelta. De 

digitale toegangspoort moet bezoekers inspireren, 

zet iconen in de etalage en verwijst door naar andere 

relevante websites. 

Aug 2019

Start campagne 
Holland National Parks
In De Hollandse Biesbosch vindt de aftrap plaats 

van de Holland National Parks Campagne. Met 

internationale aandacht van bloggers en vloggers 

tijdens een 3-daagse persreis langs 3 nationale 

parken. Ze bezoeken een aantal iconen, waaronder 

het gloednieuwe Tij. Het levert een stroom van 

internationale publiciteit op. 

Mei 2019

https://www.visitnldelta.nl/
https://www.visitnldelta.nl/inspiratiekaart/
https://www.visitnldelta.nl/inspiratiekaart/
https://www.nldelta.nl/projecten/internationale-promotiecampagne-holland-national-parks/
https://www.nldelta.nl/projecten/internationale-promotiecampagne-holland-national-parks/
https://www.nldelta.nl/projecten/internationale-promotiecampagne-holland-national-parks/


NLDelta Partneroverleg
Het NLDelta Partneroverleg bestaat uit programmamanagers en 

beleidsmedewerkers die samen kennis en krachten bundelen in NLDelta. 

Samen doen wat samen kan, keuzes maken in het proces richting een 

nationaal park en met elkaar afspraken maken hoe omgeving en bestuurders 

te informeren. 

NLDeltafel 
De NLDeltafel is het overlegorgaan van de netwerkpartners. Onder 

voorzitterschap van Ignace Schops vergadert de NLDeltafel 7 keer in deze 

SOK-periode.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ignace_Schops


1e Krachtstroomsessie 
NLDelta
Interactieve bijeenkomst waarin we krachten 

bundelen en ideeën vrij laten stromen. Marketing- en 

educatiepartners praten in het Biesbosch Museum 

over het betrekken van toeristisch-recreatieve 

ondernemers als ambassadeur/gastheer voor 

NLDelta. Het bevorderen van ambassadeurschap is 

een van de ambities uit het bidbook NLDelta. Met 

meerwaarde voor NLDelta én voor ondernemers.

Europarc Conferentie 
Letland
NLDelta presenteert zich voor het eerst als nationaal 

park i.o. aan buitenlandse collegaparken. Aan de 

jaarlijkse Europarc Conferentie wordt deelgenomen 

door 370 mensen uit 40 landen. Centraal staat het 

thema natuur en gezondheid. 

Sep 2019

Sep 2019

Deelname IBP Vitaal 
Platteland
NLDelta is partner in de opmaat en uitvoering van 

het Gebiedsplan IBP Vitaal Platteland Zuidwestelijke 

Delta. Een plan waar grote opgaven voor de delta 

centraal staan, die gekoppeld worden aan de 

uitdaging om de delta beleefbaar en toegankelijk te 

maken. 

Okt 2019

https://www.europarc.org/europarc-conference/previous-conferences/europarc-conference-2019/
https://www.nldelta.nl/ambities/ambassadeurschap/
https://www.nldelta.nl/ambities/ambassadeurschap/
https://www.nldelta.nl/ambities/ambassadeurschap/
https://www.nldelta.nl/ambities/ambassadeurschap/
https://www.nldelta.nl/ambities/ambassadeurschap/
https://www.europarc.org/europarc-conference/previous-conferences/europarc-conference-2019/
https://www.europarc.org/europarc-conference/previous-conferences/europarc-conference-2019/
https://www.zwdelta.nl/sites/all/files/default/publicaties/gebiedsplan_ibp_vitaal_platteland_zuidwestelijke_delta.pdf
https://www.zwdelta.nl/sites/all/files/default/publicaties/gebiedsplan_ibp_vitaal_platteland_zuidwestelijke_delta.pdf
https://www.zwdelta.nl/sites/all/files/default/publicaties/gebiedsplan_ibp_vitaal_platteland_zuidwestelijke_delta.pdf


Opening Korendijkse 
Slikken
Mede dankzij een bijdrage uit het prijzengeld van 

‘Mooiste natuurgebied’ is in de Korendijkse Slikken 

een nieuwe kijkhut aangelegd.

Okt 2019

Kamp Haringvliet
Tiengemeten is een broedplaats voor innovatieve 

trajecten rondom natuur en natuurbeleving. Kamp 

Haringvliet is een pressure cooker voor jonge 

mensen en ondernemers uit de Randstad om samen 

tot concrete projecten te komen rond de waarde van 

natuur dichtbij. NLDelta is de casus en de stap naar 

concrete uitvoering kan handen en voeten krijgen in 

het programma 600 jaar Elisabethsvloed. 

Dec 2019

https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/korendijkse-slikken
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/korendijkse-slikken
https://www.nldelta.nl/nieuws/kamp-haringvliet/
https://www.nldelta.nl/nieuws/kamp-haringvliet/


Natuurvisie
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Wereld 

Natuur Fonds stellen samen met groene organisaties 

in NLDelta een natuurvisie op. De kern: een 

dynamisch deltalandschap vol met natuurlijke 

overgangen van land naar water, van cultuurlandschap 

naar natuur, van droog naar nat en van zoet naar 

brak naar zout. Een internationaal knooppunt 

voor trekvissen en trekvogels, waar veel iconische 

diersoorten kunnen gedijen. De Natuurvisie is 

onderdeel van de statusaanvraag. 

Jan 2020

NLDeltafel stelt plan 
van aanpak status- 
aanvraag vast
In 2020 verandert de focus van NLDelta van brede 

gebiedssamenwerking naar een projectaanpak, 

gericht op het verkrijgen van de status Nationaal 

Park Nieuwe Stijl in een kort en intensief tijdpad. 

Feb 2020 

https://www.nldelta.nl/wp-content/uploads/2020/07/Natuurvisie-NLDelta-vFINAL-lowres.pdf
https://www.nldelta.nl/wp-content/uploads/2020/07/Natuurvisie-NLDelta-vFINAL-lowres.pdf


Schone Delta
In NLDelta zijn veel vrijwilligers en organisaties actief op het gebied van 

(zwerf)afval. Na Schone Maas in 2015 volgen Schone Rivieren, Schoon 

Haringvliet en Schone Biesbosch. Een groot project waarin kennis, 

monitoring, uitvoering en educatie samenkomen. NLDelta helpt met de 

verbinding in het netwerk en zet koers naar een schone Delta. Op 10 februari 

2022 staat een bestuurlijke conferentie Schone Maasdelta gepland. 



Strategiekaart
De ambities beleefbaarheid, bereikbaarheid en 

natuur van NLDelta zijn in een aantal werksessies 

met partners in kaart gebracht. De kaart (eigenlijk 

meerdere kaarten) vormt een basis voor onder meer 

bezoekersmanagement. 

‘Ambitiekaart’

Kaart ‘Ambities Bereikbaarheid’

Kaart ‘Ambities Beleefbaarheid’

Kaart ‘Natuurambities’

Themajaar 600 jaar 
Elisabethsvloed
NLDelta en 11 andere partijen maken afspraken 

over een themajaar over 600 jaar Elisabethsvloed, 

de storm die in 1421 het gebied vormgaf. Doel: 

bundeling van activiteiten waardoor het themajaar 

landelijke bekendheid krijgt. Het project is onderdeel 

van de broedplaats ‘Genieten en beleven in de Delta’ 

van IBP Vitaal Platteland. 

Feb 2020

Mrt 2020

Feddes & Olthof  
aan de slag
Bureau Feddes & Olthof wordt ingehuurd om 

het participatieproces en het vormgeven van 

de statusaanvraag te organiseren. Ze plannen 4 

werkrondes: 1. Verkenning, 2. Verhaallijnen, 3. 

Concept en 4. Aanvraag. 

Mrt 2020

https://600jaarelisabethsvloed.nl/
https://www.nldelta.nl/wp-content/uploads/2022/01/B-SMV_NLDelta_Ambitiekaart_legenda-1-scaled.jpg
https://www.nldelta.nl/wp-content/uploads/2022/01/B-SMV_NLDelta_Ambitiekaart_legenda-1-scaled.jpg
https://www.nldelta.nl/wp-content/uploads/2022/01/B-SMV_NLDelta_Bereikbaarheid_legenda-scaled.jpg
https://www.nldelta.nl/wp-content/uploads/2022/01/B-SMV_NLDelta_Beleefbaarheid_legenda-scaled.jpg
https://www.nldelta.nl/wp-content/uploads/2022/01/B-SMV_NLDelta_NatuurAmbitie_Legenda-scaled.jpg
https://600jaarelisabethsvloed.nl/


Onderwaterbos
In 2018 won Mirte van Laarhoven met haar 

‘Onderwaterbos’ de NLDelta Challenge. Met 

een verkennend onderzoek en een quickscan 

fondswerving in de hand is 2 jaar gezocht naar een 

geschikte locatie in NLDelta en naar een partij die 

de uitvoering samen met Mirte op zich wilde nemen. 

Helaas lukt het niet om het Onderwaterbos te 

realiseren. 

Jun 2020

Werkronde 1:  
Verkenning
Feddes en Oltohof brengen de kaders voor een 

nationaal park in beeld. In het participatietraject 

wordt vanwege de coronabeperkingen veel online 

en in kleine groepen opgehaald. De resultaten 

worden in een 1e werksessie aan de gebiedspartners 

gepresenteerd. Zonering blijkt een aandachtspunt. 

Jun 2020 

1e persconferentie 
corona
Het kabinet kondigt maatregelen aan om corona 

in te dammen. Ook voor het proces van de 

statusaanvraag hebben de maatregelen gevolgen. 

Het participatietraject gaat grotendeels online.

Mrt 2020

https://livinglandscapes.nl/projects/underwater-forest/
https://livinglandscapes.nl/projects/underwater-forest/


2e Krachtstroomsessie 
NLDelta
12 educatieparners werken aan kaders en invulling 

van NLDelta proof educatie voor NLDelta. Op 

een prachtige locatie met een uniek verhaal, Slot 

Loevestein, en onder het motto ‘Waar je van houdt, 

daar wil je voor zorgen’. Het resulteert uiteindelijk 

in de NLDelta educatiestrategie, onderdeel van de 

statusaanvraag.

Jul 2020

Keuze governance 
model NP NLDelta
Vanaf het voorjaar 2020 is samen met de NLDelta-

partners en de Stuurgroep een analyse gemaakt van 

bestaande en haalbare nieuwe governance modellen 

voor Nationaal Park NLDelta. De Stuurgroep kiest 

het voorkeursmodel, dat samen met het eerste 

concept voor de aanvraag op de NLDeltafel 

besproken wordt.

Werkronde 2:  
Verhaallijnen
De verhaalllijnen en eerste contouren voor de 

aanvraag status Nationaal Park Nieuwe Stijl worden 

door Feddes en Olthof online gepresenteerd 

aan een groot netwerk van gebiedspartners en 

beleidsmedewerkers. 

Aug 2020 

Sep 2020 

https://www.nldelta.nl/wp-content/uploads/2022/01/1.-Educatiestrategie-NLDelta-24-juli-2020-DEFINITIEF-FO.pdf
https://www.nldelta.nl/wp-content/uploads/2022/01/1.-Educatiestrategie-NLDelta-24-juli-2020-DEFINITIEF-FO.pdf
https://www.nldelta.nl/wp-content/uploads/2022/01/1.-Educatiestrategie-NLDelta-24-juli-2020-DEFINITIEF-FO.pdf


Start webinars
Nu maakt NLDelta de stap van ambtelijke 

communicatie en afstemming naar bestuurlijk. Met 

een serie webinars door het hele gebied worden 

raadsleden geinformeerd over de stappen richting 

besluitvorming en de consequenties die dit met zich 

meebrengt. 

Okt 2020 

Oprichting NLDelta 
Jongerencommunity
 Acht  jongeren (17-24 jaar) gaan als kernteam 

aan de slag met het bouwen van een NLDelta 

Jongeren Community via social media. Ze delen 

hun belevenissen en zijn adviseur, verslaggever en 

ambassadeur. Zo krijgen jongeren een stem in de 

ontwikkeling van het gebied. Eind 2021 hebben ze 

350 volgers op Instagram.

Okt 2020

https://www.instagram.com/nldelta_jongerencommunity/
https://www.instagram.com/nldelta_jongerencommunity/


Werkronde 3:  
Concept status- 
aanvraag
Tijdens de NLDeltafel wordt het eerste concept van 

de statusaanvraag gepresenteerd. De opmaak is net 

op tijd klaar. 

Werkronde 4: 
Gesprekken met 
bestuurders (Aanvraag) 

De presentatie van het eerste concept van de 

aanvraag leidt tot een golf van vragen over 

de pratische uitvoering en samenwerking 

wanneer NLDelta een nationaal park wordt. In 

een serie gesprekken met stakeholders worden 

deze vragen besproken. Er komt een vraag- en 

antwoorddocument, beschikbaar voor alle partners 

in NLDelta. 

Toetreding IVN en SV 
ZWN bij SOK
Met de komst van Sportvisserij Zuidwest 

Nederland en IVN Natuureducatie wordt de 

samenwerkingsovereenkomst van NLDelta 

uitgebreid naar 8 partners. 

Okt 2020 

Nov 2020 

Dec 2020 

https://www.nldelta.nl/wp-content/uploads/2021/04/Conceptaanvraag-status-NP-NLDelta-v210128.pdf
https://www.sportvisserijzwn.nl/
https://www.sportvisserijzwn.nl/
https://www.ivn.nl/


Toekenning  
subsidie LNV
LNV kent NLDelta een subsidie ‘Tijdelijke 

ondersteuning nationale parken toe’ voor projecten 

die vanuit NLDelta worden ondernomen om verdere 

invulling te geven aan de ambities uit de Standaard 

Nationale Parken Nieuwe Stijl. Het betreft o.a. 

governance, educatie en bezoekersmanagement.

Dec 2020

Internationale Laarzendag
In deze SOK periode groeit langzaam het idee voor een Internationale 

Laarzendag als een van de toppers in het themajaar 600 jaar Elisabethsvloed, 

om aandacht te vragen voor de delta waarin we leven en voor het wassende 

water als gevolg van klimaatverandering. Met de laars als symbool. vanwege 

corona is de datum opgeschoven naar 14 mei 2022. De Laarzendag is 

onderdeel van het uitvoeringsprogramma educatie van NLDelta.

https://www.nldelta.nl/projecten/internationale-laarzendag-14-mei-2022/


Ondernemerscafé Haringvliet
NLDelta draagt bij aan de verbinding met ondernemers in de cafés die 

vanuit het Droomfonds’ in 2019 en 2020  worden georganiseerd. Hiermee 

biedt NLDelta een toekomstperspectief voor blijvende ontwkkeling na het 

Droomfonds.

Nieuwsbrieven
In deze SOKperiode wordt 10 x een nieuwsbrief aan partners en 

belangstellenden gestuurd met nieuws uit het gebied, interviews met 

stakeholders enz.

https://us19.campaign-archive.com/home/?u=1f9fe564d272609c4f8d0f490&id=6e5f7a425f
https://us19.campaign-archive.com/home/?u=1f9fe564d272609c4f8d0f490&id=6e5f7a425f


Pas op de plaats
Besloten wordt om de aanvraag voor de status 

van Nationaal Park Nieuwe Stijl nog niet vast te 

laten stellen en in te zetten op meer draagvlak, o.a. 

met een serie webinars. Er gaat een brief naar alle 

stakeholders over een ‘pas op de plaats’. 

Kamerbrief Van Gogh 
Nationaal Park i.o.
Min. Schouten informeert de Tweede Kamer over 

de stand van zaken m.b.t. de statusaanvraag van 

Van Gogh Nationaal Park i.o. De huidige Wet 

Natuurbescherming en de Standaard voor de 

gebiedsaanduiding nationaal park (2018) komen 

niet overeen, waardoor het aanvragen van de status 

Nationaal Park Nieuwe Stijl ook voor NLDelta 

opeens ver weg ligt. 

Apr 2021 

Apr 2021 

Bestuurlijk Overleg 
Eind 2020 lijken de vragen die leven rondom de 

aanvraag Nationaal Park Nieuwe Stijl voldoende 

te zijn beantwoord. In de bestuurlijke bijeenkomst 

wordt het draagvlak getoetst voor de aanvraag, om 

zo gezamenlijk de stap te zetten naar besluitvorming 

in alle individuele gemeenten en organisaties. In 

plaats van draagvlak ontstaat er weerstand bij een 

aantal partijen. 

Feb 2021 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/06/24/kamerbrief-stand-van-zaken-van-gogh-nationaal-park-in-oprichting
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/07/26/de-standaard-voor-de-gebiedsaanduiding-nationaal-park/Werkkader_standaard_nationale_parken_mei_2018_.PDF
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/07/26/de-standaard-voor-de-gebiedsaanduiding-nationaal-park/Werkkader_standaard_nationale_parken_mei_2018_.PDF


Bestuurlijke  
consultatierondes
De Stuurgroep voert online gesprekken met 

bestuurders van gemeenten en andere stakeholders 

in kleine groepen, om wensen en behoeften te 

peilen m.b.t. NLDelta. 

Jul 2021 

Nacht van Elisabeth
De datum waarop precies 600 jaar geleden de 

Elisabethsvloed plaatsvond moet een hoogtepunt 

worden in het themajaar. Helaas gooit corona roet 

in het eten en worden bijna alle evenementen 

afgeblazen. Wel zijn vanaf deze datum verschillende 

tentoonstellingen, zoals in Geertruidenberg, rond 

het thema te bezoeken.

Opening Alles heeft 
een tijd (Kinderdijk) 
Het idee voor een tijdmachine is geboren in de 

brainstormsessies van 600 jaar Elisabethsvloed. 

NLDelta en het programma 600 jaar krijgen samen 

de fondsen hiervoor bij elkaar. Het eerste concrete 

project uit de samenwerking IBP Vitaal Platteland is 

hiermee gerealiseerd.

Nov 2021

Nov 2021

https://600jaarelisabethsvloed.nl/events/
https://600jaarelisabethsvloed.nl/event/alles-heeft-een-tijdmachine/
https://600jaarelisabethsvloed.nl/events/
https://600jaarelisabethsvloed.nl/event/alles-heeft-een-tijdmachine/


Voorlopig geen  
Nationaal Park  
NLDelta
Onvoldoende draagvlak, verdeelde stakeholders 

en onduidelijkheid over het wettelijk kader voor 

nationale parken nieuwe stijl leiden ertoe dat de 

status Nationaal Park voor NLDelta voorlopig niet 

wordt aangevraagd. Er gaat een brief naar alle 

stakeholders.

NLDelta gaat  
nieuwe fase in
De provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant, 

Staatsbosbeheer, IVN en Sportvisserij Nederland 

gaan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst 

aan. Een kernteam verkent en faciliteert de 

mogelijkheden voor strategische samenwerking 

in het NLDelta-gebied. Mogelijk resulteert dit op 

termijn in Nationaal Park NLDelta. 

Dec 2021 

Jan 2022 

Wij danken alle betrokkenen voor hun inzet en 
bijdrage aan NLDelta in deze periode.
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