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Waarom een nieuw nationaal park?
Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken heeft een wedstrijd uitgeschreven om tot (nieuwe)
Nationale Parken van (inter)nationale allure te komen. Hierdoor heeft Dunea het initiatief genomen om samen
met de gemeenten Den Haag, Voorschoten, Wassenaar en Westland, IVN, Natuur en Milieufederatie ZuidHolland, Staatsbosbeheer, Stichting Duinbehoud, Stichting Duivenvoorde en Zuid-Hollands Landschap van de
vasteland duinen van Zuid-Holland een Nationaal Park te maken.
Wat hebben inwoners van dit gebied hier aan en wat merken ze ervan?
Er is al veel moois te beleven in onze regio, maar veel gebieden zijn nu nog erg versnipperd. Doordat al deze
partijen samen willen werken om een Nationaal Park neer te willen zetten stimuleren belevingsmogelijkheden.
Denk bijvoorbeeld aan nieuwe ecologische en recreatieve verbindingen tussen gebieden.
Gaan we nu overal toegangsprijzen berekenen?
Nee, absoluut niet. Wel gaan we op zoek naar mogelijke verdienmodellen en willen we ondernemers vragen om
leuke arrangementen te gaan ontwikkelen die passen bij het gebied en aansluiten op de behoefte van onze
huidige en toekomstige bezoekers.
Hoe gaan we met dit nieuwe park de economie stimuleren?
Een Nationaal Park zal bijdragen aan het woon- en vestigingsklimaat van de regio door bijvoorbeeld het
realiseren van de volgende ambities: het verbeteren van vindbaarheid voor internationale toeristen, aanbieden
van arrangementen, verbinden cultuur en natuur, verbeteren van stad-land verbindingen, organiseren van
evenementen en het betrekken van inwoners bij het beheer.
Komen er nu meer beperkingen?
De wedstrijd van het Ministerie van Economische Zaken is uitdrukkelijk bedoeld als strategisch marketingmiddel
en niet als planologische beschermingslaag. Dat betekent dus niet het opleggen van meer beperkingen, maar
juist het gezamenlijk op zoek gaan naar meer belevingsmogelijkheden voor bezoekers en mogelijkheden voor
ondernemers uit de toerisme- en recreatiebranche. Hopelijk verdwijnen er bijvoorbeeld zelfs hekken tussen
natuurgebieden!
Wat kost een nieuw Nationaal Park?
Vanzelfsprekend zijn er kosten gemoeid met de opzet van de projectorganisatie en de opzet en uitrol van een
marketingcampagne. De projectorganisatie wil voor een groot deel gebruik maken van bestaande structuren
waardoor er geen extra investeringen hoeven te worden gedaan en de organisatie zogezegd de eigen broek kan
ophouden.
Waar staat het nieuwe nationale park voor (welke doelen willen we halen)?
Gezamenlijk willen we natuur nog beter beschermen, de beleving voor inwoners en binnen- en buitenlandse
bezoekers vergroten en de mogelijkheden voor ondernemers uit de recreatie- en toerisme sector vergroten?
Wat doen jullie als jullie niet geselecteerd worden voor de publieksverkiezing?
Er is zoveel enthousiasme bij alle mede-indieners en adhesiebetuigers dat we waarschijnlijk gezamenlijk verder
gaan met ons initiatief. Vanuit het ministerie van EZ is daar ruimte voor.
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Wordt de natuur nog wel voldoende beschermd (zorgen om natuurpretpark)/ het wordt straks toch veel te
druk?
Recreatiedruk op de duinen gaat niet toenemen, het nationaal park gaat volgens ons juist helpen bij een betere
spreiding van de recreatiedruk.
Wij blijven samen waken voor de balans tussen natuur en beleving, zoals we dat eerder individueel ook al deden.
De duinen blijven ook beschermd door de Europese regelgeving en de waterwinning, dat verandert niet. Er komt
geen extra bescherming in de vorm van meer regels of hekken.
Extra toelichting:
De beheerders hebben laten zien dat het natuurgebied bij hen in goede handen is en de balans weten te slaan
tussen natuur en beleving. Dat blijft zo. Het Nationaal Park is een extra reden om te blijven investeren in natuur
zoals de beheerders dat in de afgelopen jaren in verschillende projecten hebben gedaan.
De duinen maken onderdeel uit van een Europees netwerk van waardevolle, beschermde natuurgebieden en
kennen daarnaast een bescherming als waterwingebied. Deze bescherming is de basis waaruit waardevolle
natuur zich heeft weten te ontwikkelen en vormt de ruggengraat van het nationaal park.
Door de deelnemers wordt geïnvesteerd in landschap en belevingsmogelijkheden in de directe omgeving van de
duinen. Dit draagt bij aan het binnen de perken houden van de recreatiedruk op de duinen (rust en ruimte). De
landschapstafels coördineren deze investeringen. Via de landschapstafels wordt in de komende jaren
geïnvesteerd in projecten die op deze manier bijdragen aan een nationaal park met balans tussen natuur en
belevingsmogelijkheden.
Gaat het Nationaal Park nu ook zorgen dat de kust niet wordt volgebouwd?
Nee. Het Nationaal Park kan voor ons in de toekomst een aanvullend platform bieden om beleidskeuzes daarover
af te stemmen. Het Nationaal Park is een topnatuurgebied in een aantrekkelijk en beleefbaar kustlandschap. Wij
(40 samenwerkende partijen) zetten ons nu al in voor die kwaliteit van natuur en landschap. Gezamenlijk willen
we natuur nog beter beschermen, de beleving voor inwoners en binnen- en buitenlandse bezoekers vergroten en
de mogelijkheden voor ondernemers uit de recreatie- en toerisme sector vergroten.
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