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Geschiedenis Nationale Parken in Nederland 

 

• Idee komt uit VS: Yellowstone eerste NP ter wereld (1872): natuur 
centraal en menselijk ingrijpen zeer beperkt 

• In NL Veluwezoom eerste NP, ingesteld door Natuurmonumenten 
in 1930, in 1934 gevolgd door De Hoge Veluwe (particulier 
initiatief) 

• 1969: NL sluit zich aan bij IUCN: beschermen belangrijke 
ecosystemen door instelling Nationale Parken 

• Sinds 1989 tot 2006: instelling van 18 Nationale Parken in NL 

• 2011: decentralisatie natuurbeleid naar provincies, Nationale 
Parken als ‘vervallen Rijkstaak’ aangeduid 

• 2014: amendement Van Veldhoven-Jacobi: maak van Nationale 
Parken nieuwe stijl een sterk merk 
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Definitie Nationaal Park 

 

• Aaneengesloten gebied van tenminste 1000 ha 

• Bestaande uit natuurterreinen, wateren en/of bossen 

• Met bijzondere natuurlijke en landschappelijke gesteldheid en 
bijzonder planten- en dierenleven 

• In eigendom van Rijk en/of natuurbeschermingsorganisaties en/of 
andere instellingen of particulieren 

• Duurzaam beheer, gericht op instandhouding en/of ontwikkeling 
van natuur, landschap en cultuurhistorie 

• Functies: natuurbehoud, natuurgerichte recreatie, natuureducatie 
en onderzoek 

• Zonering van recreatief medegebruik 

• Beheer- en inrichtingsplan als kader voor maatregelen en 
projecten  
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Huidige situatie 

 

• Nederland heeft 20 Nationale Parken, met een oppervlakte tussen 
1.340 and 37.000 ha, samen 130.000 ha (3% van NL); jaarlijks 
geschat aantal bezoekers ca 20 mln. 

• De kern van deze Parken wordt gevormd door natuurgebieden van 
hoge waarde (N2000, NNN); uitzondering is de Drentsche Aa met 
een verweving van natuur, cultuurlandschappen en dorpen 

• Sinds 2011 zijn de provincies verantwoordelijk voor natuurbeleid, 
en sindsdien is er sprake van een grote variatie van governance en 
financiering 

• Eigendom en beheer zijn in de meeste Parken verdeeld over vele 
private en publieke partijen 
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20 National Parks 
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Amendement Van Veldhoven-Jacobi 

“Ontwikkel een sterk merk met bijbehorende 
standaard voor ‘Nationale Parken nieuwe stijl', 
biedt aspirant-Parken de mogelijkheid om een 

aanvraag voor dit label in te dienen en zorg ervoor 
dat dit concept wordt uitgerold in NL”  

 

Randvoorwaarden: 
• 1 mln € voor 2015 en adequate financiering voor de daarop 

volgende jaren 

• Samenwerking met provincies en consultatie van stakeholders 

• Geen wetswijziging 
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Wat is het probleem? 

 

• Nationale Parken zijn bij het Nederlandse en internationale publiek 
vrij onbekend  

• Het voorzieningenniveau c.q. de belevingsmogelijkheden in/om de 
meeste Nationale Parken zijn i.h.a. onvoldoende onderscheidend 
en onvoldoende ingesteld op veel (inter)nationaal bezoek 

• De economische kansen worden onvoldoende verzilverd 

• Gebrek aan vermogen om zich zelfstandig financieel overeind te 
houden c.q. te ontwikkelen 

• Er ontstaat niet vanzelf eigenaarschap na decentralisatie 

• De governance van Nationale Parken is verschillend, hetgeen 
gezamenlijke branding moeilijk maakt  

 

Maar vooral: er liggen kansen! 
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Kansen en ambitie 

• Hoge natuurwaarden als gevolg van de ligging op de overgang 
land-water (delta) 

• Natuur en cultuur(landschap) zijn nauw verweven 

• Gebieden zijn relatief goed bereikbaar en op korte afstand van 
stedelijke gebieden gelegen 

• Goede kansen om (een aantal) natuurgebieden tot nationale 
iconen te laten uitgroeien 

• Elk gebied ontwikkelt zijn eigen unieke verhaal en een variëteit 
aan voorzieningen voor binnenlands en inkomend toerisme  

• Gezamenlijke presentatie van NP’s op de (inter)nationale markt 

• Nationale Parken herbergen en beschermen de Rembrandt's van 
de Nederlandse natuur 

                 

Naar Nationale Parken van Wereldklasse  
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Nederland als delta   Ambitie 1 
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Verscheidenheid  als kans  Ambitie 2 
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Landschappelijke samenhang  Ambitie 3 
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Holland branding    Ambitie 4 
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Programma Naar Nationale Parken van 
Wereldklasse 

 

 

• Opdracht: maak van Nationale Parken een sterk internationaal 
merk met bijbehorende standaard en zorg ervoor dat dit concept 
wordt uitgerold 

• Tijdelijk programma: looptijd 3 jaar 

• Resultaat: (nog) niet helder afgebakend 

• Focus op doelen: natuur, economie, management en governance, 
verdienvermogen, branding …. 

• Gedeelde verantwoordelijkheid: Rijk, provincies, gemeenten, 
eigenaren/beheerders, bedrijfsleven, …. 

• Er is sprake van een transitieopgave 
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Politieke wil      
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Cocreatie: samen een visie ontwikkelen 
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Strategische doelen 

 

• Een sterker merk 

 

• Unieke natuur van internationale allure 

 

• Meer (nationale en internationale) bezoekers 

 

• Nationale Parken versterken de regionale en nationale economie 

 

• Effectiever management en governance 
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4 Thema’s/perspectieven 

 

• Belevings perspectief 

 

• Samenwerkings- en governance perspectief 

 

• Economisch perspectief 

 

• Ruimtelijk perspectief 

 

 

•                 Geïntegreerde bouwstenen voor een nieuwe standaard 
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Proces Programma Nationale Parken 
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Volgende stap: experimenteren in pilots 
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• Selectie van 3 - 5 gebieden 

 
• die de potentie hebben om Nationaal Park van Wereldklasse 

te worden 

• en waar sprake is van (een begin van) bestuurlijk en 

maatschappelijk draagvlak voor de transitieopgave 

 

• En dan: real life, real time and real place aan het 

werk! 
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Stellingen 

 

• De groei van het inkomend toerisme naar Nederland is een kans 
voor de Nationale Parken. 

 

• Voor Nationale Parken van Wereldklasse in Nederland is een 
opwaardering van het toeristisch-recreatieve aanbod en een veel 
grotere diversificatie van het aanbod noodzakelijk. 

 

• Een toename van recreatie en toerisme in Nationale Parken kan 
alleen als (waardevolle) cultuurlandschappen rond die Parken 
daarbij worden betrokken. 
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