
Op volle kracht samen vooruit…

Op woensdag 27 maart hielden we een mini-symposium over de status van Nationaal Park Hollandse

Duinen in ‘Kasteel Duivenvoorde’. Eén van de vele parels van het gebied. Voor dit symposium waren
de bestuurlijke partners uitgenodigd.

Tijdens het mini-symposium keken we terug, maar ook

zeker vooruit en was er bovendien tijd om te netwerken.

En dat alles binnen een tijdsbestek van 2,5 uur.

Om te zorgen dat Nationaal Park Hollandse Duinen

echt van de grond komt en het in 2021 de formele
status Nationaal Park (Nieuwe Stijl) krijgt, is veel werk

te verzetten. Daar hebben alle partners een rol in. Dat

was een belangrijke oproep tijdens het mini-symposium.

Waar staan we nu?
Han Weber, gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland keek terug. “Ik ben super trots dat het

publiek ons gebied in 2016 heeft uitgekozen als mooiste natuurgebied van Nederland. Dit is het bewijs
dat als veel partijen hun schouders eronder zetten, we echt ver kunnen komen. Het gebied heeft

ontzettend veel te bieden op het gebied van natuur, ontspanning, zee, biodiversiteit en cultureel

erfgoed.”

Sylvo Thijsen, Staatsbosbeheer: “Nationaal Park Hollandse Duinen biedt voor een ieder wat wils. Door

de ligging bij de stad, omringd door miljoenen mensen, levert deze groene metropool een belangrijke

bijdrage aan het vestigingsklimaat. Ik vind het belangrijk dat we met elkaar de schouders eronder
zetten om te komen tot een nationaal park nieuwe stijl.”



Wim Drossaert, Dunea: “Het is ontzettend snel gegaan. Nog geen 5 maanden voordat het

Nederlandse publiek Hollandse Duinen als één van de mooiste natuurgebieden koos, was Dunea dit

initiatief gestart. Samen met 45 partners zijn we gekomen tot een ambitiedocument met 15 ambities.

In 2018 hebben we de governance op orde gekregen door de stichting Nationaal Park Hollandse

Duinen op te richten. Vanuit deze stichting is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Dunea,

Staatsbosbeheer en Provincie Zuid-Holland. Deze partijen hebben procesgeld en capaciteit
toegezegd om samen met alle andere partners in 2021 de officiële status Nationaal Park te

verwerven. Het is super om te zien waar we nu staan, dat we als voorbeeld dienen voor andere

Nationale Parken en nu samen gaan voor het waarmaken van de ambities. Dit moeten we echt met

elkaar doen.”

Samenwerking is hard nodig
“Ik zie samenwerking als een interactief proces”, belichtte Georgette Leltz, programmamanager
Nationaal Park Hollandse Duinen. Steek vooral de vinger op bij een goed idee, wellicht kunnen wij het

verder helpen. Wij willen ook een rol pakken in het verbinden van partijen en het delen van kennis.

Daarnaast zullen we tijdens de uitvoering zelf actief contact zoeken met partners die een rol kunnen

spelen bij de uitvoering van de plannen. We steken het uitvoeringsprogramma vooral pragmatisch in

en kiezen soms voor een groeimodel, dus klein starten en ervaring opdoen om pas later op te

schalen.”

Er is ook samenwerking met het Nationaal Parkenbureau. Door

aan te sluiten bij de promotiecampagne ‘Holland National Parks’

zetten we de Hollandse Duinen internationaal op de kaart en

laten we ook de Nederlandse inwoners de unieke plekken in dit

gebied zien. Bekendheid geven aan al dit moois, maakt trots. Dit

hoort bij het halen van de Nationaal Park status en stimuleert de

economie van de lokale gemeenschappen.

Als Nationaal Park Hollandse Duinen kunnen we een belangrijke rol pakken bij het verbinding zoeken

met elkaar. We kijken over grenzen heen. Door verbintenissen te zoeken, worden we samen
krachtiger.



Vragen
Natuurlijk was er ook tijd en gelegenheid om vragen uit de zaal te beantwoorden.

Waarom breiden we Nationaal Park Hollandse Duinen niet verder uit en nemen
we ook Noord-Holland mee?
Georgette Leltz: “Deze ambitie is er zeker en staat ook omschreven in het ambitiedocument, maar in

eerste instantie focussen we ons op Zuid-Holland. We willen de complexiteit in het beginstadium niet

te groot maken.”

Waarom focussen we ons niet alleen op de kustzone?
Juist door de diversiteit in het gebied zijn we door het Nederlandse publiek gekozen tot mooiste

natuurgebied. In het gebied is er ruimte voor natuur, zee maar ook voor kunst en cultuur. Door het

belichten van deze aspecten maken we Nationaal Park Hollandse Duinen interessant voor

(inter)nationale bezoekers. En niet onbelangrijk, de opgave om tot een spreiding van recreanten te
komen is beter te realiseren als het gebied groter is. Die spreiding is noodzakelijk om de piekbelasting

van kwetsbare delen van natuurgebieden af te vlakken.

Moet er geen aparte Landschapstafel Hollandse Duinen worden opgericht?
Nationaal Park Hollandse Duinen sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande structuren. Zo schuift

Georgette Leltz als programmamanager van Nationaal Park Hollandse Duinen aan bij het regieoverleg

van de landschapstafels en krijgt daar ook agendatijd. Han Weber geeft aan dat een grote

landschapstafel niet gaat werken in de praktijk omdat een deelnemer uit Noordwijk minder feeling

heeft met lokale projecten in bijvoorbeeld Hoek van Holland.

Aan de ene kant investeren we in het aantrekkelijker maken van de gebieden
en aan de andere kant willen we deze gebieden ook beschermen. De druk van
recreanten is al zo hoog aan de kust. Ik worstel hiermee, wat is het doel van
marketing?
Doordat Nationaal Park Hollandse Duinen veel mooie plekken kent die niet allemaal even goed

bekend zijn, kunnen we daar vanuit het Nationaal Park zichtbaarheid aan geven en wellicht bepaalde

verbindingen maken. Hierdoor zorgen we samen voor een betere spreiding van recreanten.

Hoe zit het met de formele status van Nationaal Park?
Vorig jaar is er een Standaard (werkversie) neergelegd voor de Nationale Parken Nieuwe Stijl.

Uiteraard worden deze eisen verwerkt in het uitvoeringsprogramma voor Nationaal Park Hollandse

Duinen om zo in 2020 een aanvraag te kunnen doen voor de officiële status van Nationaal Park

volgens de nieuwe stijl.



Afscheid Han Weber
Han Weber is als gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland betrokken geweest vanaf het begin.

Daarnaast is hij ook inwoner van het gebied. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd en mede door

zijn inzet zijn we op het punt waar we nu zijn. Han Weber stopt als gedeputeerde.

Stichtingsvoorzitter Wim Drossaert

bedankt hem daarom namens stichting

Nationaal Park Hollandse Duinen voor

zijn bijdrage en inzet. Net als alle

deelnemers van het symposium ontving

hij het boek Bloeiende Duinen, voor hem

vergezeld van een prachtige bos

bloemen. Han Weber geeft aan het
Nationaal Park Hollandse Duinen op de

voet te blijven volgen, onder andere in

de rol als inwoner van dit prachtige

gebied.

Samen waarmaken van ambities
Heeft u een project waarbij u een verband ziet met het Nationaal Park Hollandse Duinen of heeft u
een vraag? Neem dan gerust contact op door het sturen van een e-mail naar

info@nationaalparkhollandseduinen.nl. Wij zorgen ervoor dat u zo snel mogelijk in contact wordt

gebracht met iemand die antwoord kan geven op uw vraag of u wellicht verder kan helpen.


