
Nationaal Park Hollandse Duinen
Samen werken en besturen



Why?
Verankeren
Verbinden
Versterken

Ons doel is het gebied veerkrachtig, 
aaneengesloten en beleefbaar te maken en te 

houden. We verbinden partijen en gebieden, we 
versterken de kwaliteiten en verankeren de 
waarden in hoofden en harten van mensen.

Waar natuur, stad en zee verbindt



What?
Goed 

vestigingsklimaat
Voldoende 
drinkwater

Iedereen kent het
Vergroten bekendheid

Veerkrachtige natuur
en versterken 
biodiversiteit Optimale 

bereikbaarheid 
bezoekers

Beleefbaar
landschap en 

cultureel 
erfgoed

Betere zonering & 
verspreiding recreanten

Concrete projecten & 
activiteiten



How?
Allianties van partners realiseren concrete projecten

Strategische partners vormen en trekken allianties. 
Operationele partners participeren daarin 

Gezamenlijk stellen ze hiervoor middelen en mensen 
beschikbaar 

Besturingspartners zijn voorwaardenscheppend,
vormen het hart van de besturing

De werkorganisatie faciliteert, initiëert, ondersteunt, agendeert, 
werft fondsen…..



Allianties werken, via een programmatische uitvoering, 
aan een concreet doel/thema.

Alliantiepartners komen uit verschillende schillen. 
Hun belang is het realiseren van een concreet doel 

en zij stellen hiervoor middelen en mensen beschikbaar. 

Partners ‘besturing’ zijn voorwaardenscheppend 
en vormen het hart van de besturing. 





Organisatie



Waar we nu staan
Besturingspartners nu:
Provincie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer, Dunea

In gesprek met nieuwe besturingspartners:
Den Haag, Holland Rijnland…….

In gesprek met strategische partners:
Rotterdam, Zuid Hollands Landschap…….

Wie doet mee?



Uitvoeringsprogramma
2021-2025 > 2030
• Gezamenlijke investeringen

• Periode 2021-2025 met doorkijk 2030 en verder

• Onderdeel statusaanvraag > goedkeuren najaar

• Jaarlijks monitoren en bijstellen



Uitvoeringslijnen
• Ruimtelijke ontwikkelingen

• Poorten/entrees
• Parkways
• Robuuste ecologische verbindingen

• Bekendheid en beleving gebied
• Marketingstrategie 
• Ontwikkelen bijzondere belevingen NPHD

• Educatie
• Ambassadeurs NPHD

• Onderzoek
• Bezoekersmanagement
• Biodiversiteitsherstel



Samenbrengen 
investeringsmiddelen
• Programma’s Rijk en Prov. Zuid-Holland

• NNN - Erfgoedlijnen - Stikstofgelden - …

• Aanvullende fondsen EU, Postcodeloterij, ….

• Groenfonds Staatsbosbeheer – Dunea

• Groenfonds Regio Holland Rijnland

• Investeringen partners (ook ondernemers) uit het gebied

• ?



Proces uitwerking UP
• Basis in Ambitiedocument, Landschapsbiografie, 

Educatiestrategie, Landschapsstrategie en bestaande 
plannen en initiatieven

• Met strategische partners uitwerken en prioriteren in 
allianties

• Raming investeringen en mogelijke kostendragers

• Hoofdlijn 1e Uitvoeringsprogramma september gereed



Gaan we hiermee 
samen aan de slag?


