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IVN en Nationale Parken
IVN heeft de opdracht van het Ministerie van Economische Zaken om zorg te dragen voor de coördinatie
van de communicatie en educatie in 19 van de 20 Nationale Parken in Nederland. Van meerjarenplan tot
onderwijsprogramma´s, informatiekranten, communicatie en participatietrajecten, bewonersavonden
of natuur-recreatieve evenementen. In samenwerking met o.a. terreinbeheerders, vrijwilligers,
overheden en recreatiebedrijven initieert en organiseert de IVN coördinator een hoogwaardig aanbod
van activiteiten en producten. Een aanbod dat de betrokkenheid van bewoners, ondernemers, jeugd
en recreanten bij een Nationaal Park tot doel heeft. IVN opereert hiermee tot in de haarvaten van het
Nationaal Park.
Om de kwaliteit van de communicatie en educatie te waarborgen en een helder gezamenlijk profiel te
blijven realiseren is het “minimum basispakket Communicatie &Educatie door IVN” in alle Nationale
Parken de basis blijven vormen. Coördinatoren Communicatie en Educatie dragen samen met de
partners in de Parken zorg voor de uitvoering van dit basispakket en leveren gezamenlijk inspanning
voor benodigde middelen om deze minimumvariant te kunnen uitvoeren.

Daarnaast is in 2016 speciale aandacht geschonken
aan het thema ‘Natuur & Gezondheid. Een aantal
parken heeft in voorgaande jaren reeds geïnvesteerd in
combinaties van natuur met gezondheid. Deze parken
hebben de nieuwe allianties in versterkt en hebben hun
opgedane kennis en ervaringen gedeeld met de overige
parken en externe partners. In samenwerking met
Duurzaam Door is flink geïnvesteerd op dit thema.
Dit verslag sluit in volgorde en inhoud aan bij de in
januari 2016 ingediende ‘subsidieaanvraag IVN voor
Nationale Parken 2016’ voor het Ministerie.
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Focus 2016 en resultaten
Conform de opdracht heeft de focus op de communicatie en educatie in de Nationale Parken in 2016 gelegen op de
volgende vier pijlers die zijn vervat in het ‘Basispakket Communicatie en educatie door IVN’ en is er veel aandacht
geweest rondom het thema “Natuur en Gezondheid”.
De vier pijlers zijn Jeugd & jongeren, Recreatie(ondernemers), Vrijwilligers en Algemene communicatie Nationaal Park.
Basispakket Communicatie en educatie door IVN
• Tenminste drie van de vier pijlers worden uitgevoerd in het Nationaal Park
• Per pijler is, afhankelijk van de keuzes die in de individuele parken gemaakt worden, een mogelijkheid om te kiezen uit
de verschillende onderdelen zoals genoemd bij de pijler en verder beschreven in het basispakket C&E.
• In 2016 is het thema Natuur&Gezondheid verder verdiept en zijn meerdere concepten uitgewerkt en gedeeld met de
overige parken.

Basispakket communicatie en educatie door IVN
Jeugd en jongeren
Educatie én
jongerenparticipatie

-

Pijler 2

Recreatie(ondernemers)
Draagvlak en nieuwe
allianties

-

Cursus Gastheerschap en onderhouden netwerk Gastheren
(bijeenkomsten, arrangementen)

Pijler 3

Vrijwilligers
Betrokken burgers en
community-vorming

-

Onderhouden netwerk vrijwilligers
Scholing en na- en bijscholing voor vrijwilligers (gidsen,
excursiebegeleiders, jeugdvrijwilligers, enz.)
Contactbijeenkomsten vrijwilligers

Pijler 4

Algemene communicatie
NP
Parels van de Nederlandse
natuur

-

Centrale rol coördinator voor alle partners in NP
Website NP (tenminste medebeheerder van de website,
facebookpagina, digitale kaart)
Dag van het Nationaal Park
Bewaken huisstijl NP, brochure NP

Pijleroverstijgend thema: Natuur en gezondheid

Pijler 1

Buitenprogramma voor de verschillende jaargroepen van
het basisonderwijs (doorlopende leerlijn, Woordvoerders
van de Natuur)
JeugdNatuurClub
Programma of activiteit voor doelgroep 12-18 jaar (Scholen
voor Duurzaamheid, JuniorRangers, Maatschappelijke
stages, Highlandgames)
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Pijler 1: Jeugd en jongeren: educatie én participatie
De focus bij de parken lag ook in 2016 sterk op de doelgroep jeugd en jongeren. Scholen maken
veelvuldig gebruik van de speciale park-specifieke programma’s voor het hele regionale onderwijs
die door de partners binnen het Nationaal Park gezamenlijk worden aangeboden. Leerlingen gaan
in het park aan de slag in een combinatie van natuurbeleving en onderzoek van o.a. biodiversiteit,
waterkwaliteit en actuele vraagstukken.

Basisonderwijs
Alle Nationale Parken hebben speciale programma’s voor
het basisonderwijs, variërend van ‘de veldwerkprogramma’s
in de duinen van Nationaal Park Duinen van Texel’ tot
‘Takkenhoedjes voor groep 1&2 in De Loonse en Drunense
Duinen en van ‘Dieren in de Duinen’ in Zuid-Kennemerland’ tot
‘bijen en biodiversiteit’ in De Maasduinen’.
Een programma dat in het ene Nationaal Park is getest en
ontwikkeld, wordt regelmatig gedeeld met de andere Parken.
Uiteraard wordt dan de inhoud aangepast aan het specifieke
park, maar de concepten zijn overdraagbaar.
Met de speciale scholenprogramma’s beleven jaarlijks
tienduizenden jonge kinderen een topervaring in hun eigen
Nationaal-Park-op-de-hoek. De belangstelling voor de
programma’s is al jaren groot en over het algemeen vrij stabiel.
Doordat vele parken een doorgaande leerlijn hebben en
contacten onderhouden met de docenten over aanpassingen
en wensen vanuit het onderwijs, komen scholen met de
verschillende groepen geregeld terug.

Voortgezet onderwijs
Voor het voorgezet onderwijs is in 2016 sterker ingezet
op het concept IVN-Jongeren Adviesbureau (voorheen
Scholen voor Duurzaamheid) en zijn actuele thema’s
aangegrepen –als de herinrichting van het gebied Oude
Willem in het kader van een grootschalig Life-project in
Nationaal Park Drents Friese Wold of de bereikbaarheid
van het Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen.
Hiervoor is een samenwerkingsrelatie aangegaan met
bestaande en nieuwe partners.
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Bij het programma “IVN-Jongeren Adviesbureau” fungeren de partners in de Nationale Parken als
opdrachtgevers voor scholieren van het voortgezet onderwijs die met een realistische opdracht aan de
slag gaan. Vaak zijn deze opdrachtgevers de terrein beherende organisaties als Natuurmonumenten en
Staatsbosbeheer of bijvoorbeeld Rijkswaterstaat die de leerlingen ‘inhuren’ als Jongeren Adviesbureau
en de jonge adviseurs meenemen het gebied in om onderzoeken uit te voeren of metingen te verrichten
bijvoorbeeld. Vaak komen deze jongeren met verrassende adviezen!

Bereik jeugd en jongeren in 2016:
=> Ruim 50.000 kinderen van de basisschool
volgen jaarlijks een programma in de Nationale Parken
=> Circa 25.000 leerlingen van het voortgezet
onderwijs volgden een op maat gemaakt
programma
=> Honderden kinderen van 7-12 jaar zijn lid van
een JeugdNatuurClub in een Nationaal Park
bij hen in de buurt
=> 98 jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 21
jaar zijn Junior Ranger in een van de Nationale Parken
=> Duizenden kinderen worden bereikt tijdens
een van de vele activiteiten die voor hen
worden georganiseerd tijdens speciale evenementen.

Buitenschools
Niet alleen in schoolverband maar ook buiten
schooltijd worden vele duizenden kinderen en
jongeren bij de Nationale Parken betrokken. Via
een speciaal zomerkamp op Schiermonnikoog
bijvoorbeeld de Jeugdnatuurclubs die in een
aantal parken actief zijn. En ook het aantal
Nationale Parken met een IVN Junior Ranger
programma is uitgebreid in 2016. Bij de Junior
Rangers kunnen jongeren vanaf 12/13 jaar
en jongvolwassenen diverse competenties
ontwikkelen en internationale contacten
opdoen: zowel fysiek via uitwisselingskampen
als digitaal via de sociale media. Deze jongeren
zijn de jonge vrijwilligers én ambassadeurs
van hun eigen Nationaal Park. Ook deze
groepen worden voor een groot deel begeleid
door vrijwilligers. In 2016 zijn in de Nationale
Parken De Groote Peel en De Meinweg nieuwe
enthousiaste groepen gestart.
Ook via bijvoorbeeld het ‘Vogelfestival in
Nationaal Lauwersmeer, de ‘Nature Game” op
de Hoge Veluwe of via de speciale kinderdag
tijdens de Weerribben-Wieden Week worden
vele duizenden kinderen en jongeren bereikt.
Om goed met de doelgroep ‘jongeren’ te
communiceren en werken is in 2016 een speciale
cursus jongerenbegeleider ontwikkeld door IVNWoesteland die in 2017 zal worden uitgerold in
het hele land.
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Pijler 2
Recreatieondernemers: draagvlak én nieuwe allianties
IVN heeft tot en met 2016 landelijk meer dan 2.500 recreatieondernemers opgeleid als ‘Gastheer
van het Landschap, waarvan het grootste deel ondernemer is in een van de Nationale Parken. Al
deze ondernemers hebben een opleiding gekregen van minimaal 5 dagdelen. Daardoor zijn zij, en
hun medewerkers, in staat om ‘het verhaal van het Nationaal Park’ over te dragen aan bezoekers.
Veel recreatie-ondernemers zijn bovendien met elkaar ‘ natuurbeleef-arrangementen’ aan gegaan
die een meerwaarde voor het gebied vormen. De uitdaging is om deze netwerken te betrekken bij het
te ontwikkelen en uitdragen van de gezamenlijke verhalen ten aanzien van ‘Nationale Parken van
wereldklasse’.
Recreatieondernemers in en om de Nationale Parken zijn voor bezoekers vaak de eerste kennismaking
met een Nationaal Park. Daarom is de cursus “Gastheer van het Landschap” ontwikkeld die in bijna alle
parken in 2016 is gegeven waaronder ook opnieuw voor Nationaal Park De Utrechtse Heuvelrug:
Ondernemers leren over het verhaal van het gebied, de cultuurhistorie, natuur en landschap en de
recreatieve voorzieningen in hún Nationaal Park om daarmee hun gasten goed te kunnen informeren. In
totaal hebben –gerekend tot en met december 2016- 1.386 ondernemers deelgenomen aan een cursus
Gastheerschap in een Nationaal Park en draaien zij mee in het Gastherennetwerk dat op initiatief van
IVN bij elkaar komt.

Beleefarrangementen
In het kader van het vormen van nieuwe allianties
en co-creaties wordt veel aandacht besteed aan
beleef-arrangementen met de Gastheren. Een
aantal succesvolle arrangementvormen zoals
de ondernemerssafari is in een aantal parken
ontwikkeld en uitgevoerd, in de Alde Feanen is
tijdens het Lustrumsymposium in het kader van
10 jaar Nationaal Park Alde Feanen excursies door
Gastheren samengesteld en in Nationaal Park
Oosterschelde is een driedaags fietsarrangement
ontwikkeld: www.rondjeoosterschelde.nl.
Dit arrangement van twee hoteleigenaren in
samenwerking met het Nationaal Park ondersteunt
tevens een natuurproject van een unieke bewoner
van de Oosterschelde: de bruinvis.
In 2016 zijn meerdere beleefweken georganiseerd,
waaronder ‘De Oosterscheldeweek, de WeerribbenWieden Week en De Paarse Loperweek op De
Sallandse Heuvelrug.
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Pijler 3
Vrijwilligers: betrokken burgers
Circa 2.500 vrijwilligers zetten zich regelmatig in om hun
achtertuin, het Nationaal Park ‘beleefbaar’ te maken. Dit is
een cruciale bijdrage aan het vertellen van de verhalen van de
Parken. IVN draagt voor een groot deel zorg voor de werving,
opleiding, inzet en behoud van deze vrijwilligers.
Het merendeel van alle activiteiten die plaatsvinden
in de Nationale Parken, van begeleiden van excursies,
inventarisaties, monitoring en beheermaatregelen tot aan
begeleiden van scholenprojecten, wordt door deze vrijwilligers
gedaan. Zonder deze grote groep van betrokken mensen bij de
natuur in hun eigen achtertuin zouden vele onderdelen van
het communicatie en educatie programma geen doorgang
kunnen vinden. Vrijwilligers zijn goud waard! Ieder Nationaal
Park heeft daarom een groot vrijwilligersnetwerk. Om dit
netwerk te behouden en onderhouden vinden jaarlijks diverse
bijeenkomsten, trainingen en cursussen plaats. Ook in 2016
zijn nieuwe vrijwilligers opgeleid tot schoolgids, natuurgids,
excursiebegeleider en jeugdnatuurbegeleider. In de Nationale
Parken hebben speciale bijscholings- en contactbijeenkomsten
plaatsgevonden rondom diverse thema’s: bijvoorbeeld de
workshop veldhulpverlening in Weerribben-Wieden.

Dag van het Nationaal Park
De Nederlandse Nationale Parken organiseerden speciale
activiteiten op 24 mei 2016. Een dag waar vele vrijwilligers hun
medewerking aan verleenden. Deze “Dag van het Nationaal
Park” biedt voor iedereen de gelegenheid om de bijzondere
natuur van de nationale parken op diverse manieren te
ontdekken. Onder het motto “De smaak van de natuur”, of “Taste
of nature” werden uiteenlopende activiteiten georganiseerd voor
jong en oud, zoals de ‘fotografeer en meer’ excursie in Nationaal
Park Drentsche Aa en de wildpluksafari’s gevolgd door het
bakken van natuurpizza’s in een speciale houtgestookte pizzaoven in het Dwingelderveld.
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Pijler 4
Algemene communicatie Nationaal Park:
Parels van de Nederlandse natuur
Honderdduizenden omwonenden en andere direct geïnteresseerden worden betrokken bij de Nationale Parken
middels de –in 2016 voor een aantal Nationale Parken opgefriste- websites, nieuwsbrieven, de Beleefweken en
andere bijeenkomsten of activiteiten zoals “het Stilteweekend” in Nationaal Park Zoom-Kalmthout Het jaarlijks
aantal bezoekers dat jaarlijks de Nationale Parken bezoekt ligt echter vele malen hoger maar een exact aantal is
niet zo eenvoudig te bepalen omdat er vooralsnog geen eenduidige monitoring plaats vindt. Vanuit het landelijk
programma wordt hieraan momenteel hard gewerkt om tot een eenduidig monitoringssysteem te komen die in
alle gebieden toepasbaar is. Een belangrijke rol voor de coördinator communicatie en educatie van deze parels
van de Nederlandse natuur is het communiceren over het stelsel van Nederlandse Nationale Parken in het
algemeen en over het ‘eigen’ Nationaal Park in het bijzonder. In vrijwel alle gevallen wordt samengewerkt met
onder andere de lokale VVV organisaties, de regionale marketingbureaus en met het NBTC in het kader van het
landelijk programma “Nationale Parken van Wereldklasse”.

Variatie aan communicatiemiddelen
Voor de verschillende doelgroepen zijn in de parken
communicatiemiddelen ontwikkeld. Alle parken beschikken in ieder
geval over een website. Ook via de websites van de terrein beherende
organisaties en de andere partners wordt gecommuniceerd over het
reilen en zeilen in het Nationaal Park. Een aantal Parken heeft ook
een digitaal boekingssysteem voor excursies en/of scholenprojecten.
Alle Parken beschikken over een Twitteraccount en bijna alle Parken
zijn is te vinden op Facebook en/of Instagram of Snapchat. Deze
laatste vormen van communicatie lenen zich bij uitstek voor snelle
communicatie over actuele ontwikkelingen.
Naast de digitale communicatievormen blijven de analoge vormen
van communicatiemiddelen belangrijk en gewild. Per jaar worden
–ondanks de goed bezochte websites– honderdduizenden brochures,
flyers, activiteitenkalenders en recreatiekranten gedrukt en verspreid.
De recreatiekranten van Duinen van Texel en van Schiermonnikoog

=> Ruim 22.000 ‘volgers’ van
de Nationaal Park-Twitteraccounts
=> Bijna 30.000 ‘likers’ van de
Facebook-pagina’s
=> Honderdduizenden flyers,
brochures, natuuractiviteiten-kranten/kalenders en/of
recreatiekranten per jaar
=> circa 2.500.000 recreanten
jaarlijks bereikt via websites,
(digitale) nieuwsbrieven,
speciale evenementen als
de Dag of de week van het
Nationaal Park
=> Gemiddeld 12 persberichten/
columns per park per jaar
naar lokale en regionale (en
vaak ook landelijke) media
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Overstijgend thema: natuur en gezondheid
In 2016 is het pijler overstijgende thema “natuur en gezondheid”
sterk verdiept en is samenwerking gezocht met universiteiten en zorginstellingen om de effecten van bewegen in het groen op wetenschappelijke wijze te onderzoeken en te staven. Zwaartepunt van deze
ontwikkelingen lag in Nationaal Park De Biesbosch die alleen al met het
programma Biesbosch en gezondheid het volgende bereik hadden in 2016:
• 200 kinderen in het kader van groen doet goed in de Biesbosch
• 150 mantelzorgers die meegedaan hebben met de mantelontzorgdag
• 50 mensen die hebben meegedaan aan biowalking
In samenwerking met Duurzaam Door is hard gewerkt aan dit thema
vanuit het principe van co-creatie en aangaan van nieuwe allianties.
Dit heeft in 2016 geleid tot een mooi artikel vanuit de Rijksdienst van
Ondernemend Nederland:

Hoe vergroot je de maatschappelijke betekenis
van nationale parken?
Vanaf 2013 is er in tien nationale parken een start gemaakt
met regionale duurzaamheidsnetwerken. Het doel is potentiële
en traditionele stakeholders met elkaar te verbinden rondom
thema’s als duurzame recreatie, klimaat, waterbeheer en
gezondheid. Is het mogelijk om de maatschappelijke betekenis
van nationale parken in Nederland te vergroten op basis van
intensieve samenwerking tussen belanghebbenden?
“We wilden een vitaal en regionaal samenwerkingsverband
laten ontstaan van partijen die elkaar spontaan niet vinden”,
vertelt Wim Ruis van Instituut voor natuureducatie en
duurzaamheid (IVN). “En zo een netwerk vormen waarin
zij samen zoeken naar kansen én samenwerken om parken
aantrekkelijker te maken voor meerdere doelgroepen.” IVN zocht
al langer naar manieren om meer betekenis aan natuur te geven
en vond daarin kennisprogramma DuurzaamDoor van het
ministerie van Economische Zaken. Het programma faciliteerde
en financierde het ontstaan van netwerken en regionale coalities
om tot nieuwe verdienmodellen te komen. Ruis: “Parken zijn niet
alleen een ontspannen omgeving voor recreanten, maar ook
voor bijvoorbeeld bewoners van zorginstellingen, cliënten van de
reclassering of patiënten van een gezondheidscentrum. Natuur
doet immers aantoonbaar goed.”

Nieuwe betekenis aan natuur
De afgelopen jaren is rondom een tiental nationale parken
gewerkt aan de regionale duurzaamheidsnetwerken. Partijen
gingen in zogenoemde werkateliers aan de slag om tot nieuwe

ideeën voor activiteiten met een duurzaam karakter te komen.
Daarbij was het uitgangspunt de HWK-vraag oftewel ‘Hoe
kunnen we…’. Ruis: “Elk park heeft een eigen missie. Zo willen
de Loonse en Drunense Duinen een gezond gewicht onder
jongeren bevorderen en is de missie van Duinen van Texel een
leerplaats te creëren voor innovatieve projecten op het gebied
van onder meer natuurbeheer en duurzame energie. Een aantal
parken, zoals De Biesbosch en Sallandse Heuvelrug, wil een
gezondheidsprogramma bouwen.”

Wandelend spreekuur
Nationaal Park De Biesbosch werkt aan een
gezondheidsinterventie in samenwerking met onder meer
huisartsen, fysiotherapeuten en de GGD. Vorig jaar startte het
park zogenoemde biowalks. Op zo’n ‘wandelend spreekuur’
wordt de natuur als middel ingezet en maken mensen met een
chronische ziekte of beperking een wandeling onder begeleiding
van een natuurgids en een professional uit de gezondheidszorg.
Tijdens de pilot in De Biesbosch ging een groep diabetici er
op uit. Voor én na de biowalk werd hun bloedsuikerspiegel
gemeten om de effecten op bewegen in de natuur op het
lichaam te meten. “Het lotgenotencontact en natuurbeleving
blijkt een erg prettige combinatie voor de deelnemers”, aldus
Ruis. “Bovendien zeggen zorgverleners meer van de patiënt
te horen dan tijdens een traditioneel spreekuur. Ook andere
nationale parken in Nederland bieden de groepstochten
inmiddels aan, waaronder de Maasduinen en Oosterschelde.
We delen successen graag, zodat iedereen van elkaar kan leren.
Parken kunnen er hun eigen draai aan geven en inspelen op
doelgroepen die zij willen betrekken.”
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Mantelzorgdag in de natuur

Eigenaarschap delen

Een ander experiment van De Biesbosch is een natuurdag voor
mantelzorgers. Ruis: “Inmiddels hebben deze mantelontzorgdagen
plaatsgevonden op meerdere plekken én in samenwerking
met gemeenten. Hun rol is niet verrassend, want een gemeente
eist meer zelfredzaamheid van burgers. Uitgangspunt van de
natuurdag was daarom om naast een ontspannende dag ook de
helende werking van de natuur te laten ervaren en mantelzorgers
perspectief te bieden hoe zij de natuur in hun zorgtaak kunnen
opnemen.” Ook de zorgkant bevestigt het belang van dit soort
samenwerkingsprojecten. Rutger de Graaf, adviseur innovatie
bij een zorgcentrum in Zaandam: “Wij gingen vanuit het
DuurzaamDoor-project Mantelzorgers in de Natuur onlangs een
dag de natuur in. We deden mindfulnessoefeningen en gaven de
mantelzorgers handvatten voor het omgaan met stress. Dit soort
groene initiatieven zijn echt enorm kansrijk in de zorg. Maar om ze
te landen hebben we wel hulp nodig van samenwerkingspartners
uit verschillende hoeken van de samenleving, verschillende
perspectieven, kennis en kunde. De aanpak van DuurzaamDoor
is daarin van grote toegevoegde waarde en we hopen dat deze
ook zonder overheidssteun straks doorgezet wordt door alle
betrokken partijen.”

Ruis ontkent niet dat ook het financiële plaatje voor nationale
parken belangrijk is, zeker sinds de geldkraan van de overheid
is dichtgedraaid en enkel het predicaat ‘nationaal park’
over is. “Nieuwe verdienmodellen moeten het bestaan van
nationale parken redden. Bijvoorbeeld door het eigenaarschap
in de samenleving te delen. Het is de kunst om draagvlak en
bewustwording te creëren, zodat parkbezoekers bereid zijn
om bij te dragen aan natuurbeleving. Bijvoorbeeld door een
natuurbijdrage te betalen als ze met de auto komen of een
gastenpas aan te schaffen met korting op activiteiten. Maar ook
met partijen ín het park kun je eigenaarschap delen. Neem de
commerciële rederijen in De Biesbosch. Het park betaalt nu nog
zelf voor het onderhoud dat de kreken bevaarbaar houdt en de
rederijen betalen recht tot toegang. Maar de discussie over de
verantwoordelijke partijen voor infrastructurele kosten is in volle
gang.”

Wie betaalt?
Volgens Ruis is de schaduwkant van de steeds populairder
wordende gezondheidsactiviteiten in de natuur de financiering.
“De vraag die nu speelt, is wie het betaalt. Als je zorgverzekeraars
de kosten wilt laten dekken, moet je het effect van de
wandelingen aantonen. Daarom doet de Universiteit van
Amsterdam daar momenteel onderzoek naar. Als echter blijkt
dat de activiteiten op de lange termijn een voorkomend karakter
hebben, valt het in de categorie preventief. En dat vergoedt een
zorgverzekeraar niet. Hét geschikte financieringsmodel is dus
nog niet gevonden.” En hoe zit het met de baten voor de natuur?
Ruis vindt dat je als winst niet naar harde euro’s moet kijken. “De
maatschappelijke impact en draagvlak zijn belangrijker. Nieuwe
doelgroepen die je park bezoeken worden bewuster van de kracht
die natuur heeft en keren wellicht terug met familie en vrienden.”

Authentieke beleving boven pretpark
De toekomstfinanciering van nationale parken is nog niet
helemaal duidelijk nu het stof rondom de publieksverkiezing van
het overheidsprogramma Nationale Parken van Wereldklasse is
opgewaaid. Ruis: “Het is een goede zaak dat het Rijk nationale
parken meer allure van wereldklasse gaat geven, maar we
moeten de regionale betekenis niet uit het oog verliezen.
Met de DuurzaamDoor-aanpak heeft natuur in de regio een
nieuwe, maatschappelijke betekenis gekregen, zoals natuur
voor gezondheidswinst en vice versa. Daarnaast gaat het niet
om het creëren van nieuwe pretparken, maar om het kunnen
bieden van authentieke natuurbeleving hier en nu. De druk
om gegarandeerd herten, bevers of andere dieren te spotten
is geen issue in Nederland. We zien tijdens bevertochten in De
Biesbosch nauwelijks teleurgestelde gezichten als er geen bevers
gespot zijn. Het is belangrijker om mensen mee te nemen in de
natuurbeleving en ze te wijzen op meer dingen, zoals beversporen
en beverburchten. Mensen willen niet voor de gek gehouden
worden met gearrangeerde ontmoetingen.”

Februari 2017
IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid
Plantage Middenlaan 2c
1018 DD Amsterdam
Postbus 20123
1000 HC Amsterdam
www.ivn.nl
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Bijlage

Educatieprogramma Ambassadeurs Werelderfgoed Waddenzee: infostands met een bereik
van circa 800 recreanten en bewoners Nationaal Park Schiermonnikoog.
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Bijlage

Lustrumsymposium 10 jaar Nationaal Park Alde Feanen. Excursies door Gastheren die het
verhaal van het Nationaal Park vertelden en wat ondernemen in het gebied betekent.

Vogelfestival in samenwerking met circa 40 partners. Brede aandacht voor vogels: onderzoek,
kunst, verhalen, theater, excursies. Circa 2.200 bezoekers.

Brainstormsessie met 50 direct betrokkenen bij Nationaal Park De Meinweg. Hoe ziet men
de toekomst van het Nationaal Park? Waar gaan we heen, wat gaan we doen?
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Jaarverslag IVN en Nationale Parken 2016

Nieuwe kleding voor alle Drentsche Aa gidsen. Nieuwe landschapsvisie 2.0 opgesteld i.s.m.
diverse doelgroepen waaronder bewoners. Nieuwe website met frisse look and feel en
eenvoudiger CMS.

Grote foto: Bijeenkomst van particuliere eigenaren van Nationaal Park De Maasduinen met
Piet van Vollenhove. Kleine foto: Nieuwe Gastheren van Nationaal Park De Maasduinen.

Mantel(ontzorg)dag in de Biesbosch. Natuur zorgt voor ontmoeting en ontspanning mantelzorgers. De mantel(ontzorg)dag maakt onderdeel uit van het programma de Biesbosch
herstelt.
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Jaarverslag IVN en Nationale Parken 2016

Bestuurderssafari met wethouders en raadsleden tijdens de eerste editie van de WeerribbenWieden-Week. Kleine foto; de Weerribben-Wieden Week wordt officieel geopend door drie wethouders.

25 jaar Nationaal Park Dwingelderveld: dit werd onder andere gevierd met een natuurtheatervoorstelling ‘Kudde’: 500 deelnemers uit het hele land

Beleefweek “De Paarse Loper” rondom de bloeiende heide met diverse activiteiten met en
door ondernemers.
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Jaarverslag IVN en Nationale Parken 2016

IVN-Jongeren Adviesbureau: opdracht in kafer van het Life programma.

The Nature Game “het mysterie van het nooit gebouwde museum” neemt gezinnen met kinderen
op een moderne manier mee in de geschiedenis van het Nationale Park De Hoge Veluwe.

Geheel vernieuwde website gebouwd gebaseerd op het zoekgedrag van de sitebezoeker.
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Jaarverslag IVN en Nationale Parken 2016

Nationaal Park Duinen van Texel op de Internationale vogelbeurs te Londen.
Wadden-vogelfestival met ruim 3.000 bezoekers (39.000 euro bijdrage vanuit de Texelse
partners). Veel landelijke publiciteit.

Nieuwe app, verwonderd duin, volg met je smartphone de route en beleef via verhalen, gedichten
en aanwijzingen van kunstenaars en boswachters het gebied op een nieuwe manier.

De eerste Junior Rangers voor Nationaal Park De Groote Peel!
*IVN-Jongeren Advies Bureau: hoe maken we het park aantrekkelijker voor verschillende
doelgroepen. *Het vernieuwde Overlegorgaan.
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Jaarverslag IVN en Nationale Parken 2016

IVN-Jongeren Advies Bureau: jongeren adviseren de stuurgroep van het Nationaal Park
over de bereikbaarheid van het Nationaal Park met het openbaar vervoer.

Stilteweekend 28 en 29 september met verschillende ‘stilte’ activiteiten waaronder een
stiltewandeling.

Zeer actief team van Oosterschelde gidsen die het hele jaar door jong en oud een onvergetelijke
beleving meegeven.
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