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1. Organisatie SNP        75.000 
Dit zijn de kosten voor het laten functioneren van het SNP. Kosten bestaan o.a. uit 
bestuurskosten, accountantskosten, kosten coördinator, lidmaatschap Europarc Federation 
etc. 
 

2. Kwaliteitsimpuls Nationale Parken  
• Monitoring 

Op dit moment is er maar beperkte en vaak onvoldoende onderbouwde of 
onvolledige kennis over de omvang van het aantal bezoekers aan Nationale 
Parken, over bestedingen , over bezoekersstromen, over bezoekmotieven en over 
de effecten van één en ander op de leefbaarheid en verdere sociaal-economische 
effecten in en rond het gebied. Bij allen die betrokken zijn bij de Nationale Parken 
bestaat daarom behoefte aan geobjectiveerde informatie om zo beter tot keuzes te 
kunnen komen. We ontwikkelen samen met het PNP en gebruikmakend van 
bestaande kennis en ervaringen (bij bijvoorbeeldSBB, bij NP de Drensche Aa, bij 
NP Weerriben-Wierden etc.). Daarbij bestaat ook de behoefte om meer zicht te 
krijgen op de waarde van het “merk” Nationaal Park. Door koppeling PNP/SNP 
budget ontstaat voldoende slagkracht om een goed functionerend eenduidig 
instrument te ontwikkelen      25.000 

• Leernetwerken 
Om alle kennis die vanuit het PNP en vanuit SNP wordt opgedaan goed te delen 
en te verspreiden gaan we dit jaar aan de slag met een aantal leernetwerken om zo 
nieuwe en complexe thema’s rond Nationale Parken samen met PNP op te pakken. 
Het gaat dan bijvoorbeeld ook om thema’s rond groene 
economie/verdienmodellen (verzekeraars, ontwikkelaars, drinkwaterbedrijeven 
etc., de “dikke”geldstromen) In financiële zin is er voldoende vulling vanuit PNP. 
Daarom geen concrete financiële bijdrage vanuit SNP   P.M.  

• Thema gezondheid 
Er bestaat veel literatuur over de relatie natuur en gezondheid. Het is een 
wezenlijk thema voor de Nationale Parken dat we verder willen uitdiepen. Het 
gaat daarbij niet zozeer om het vergaren van nieuwe kennis en informatie, maar 
over het zodanig organiseren van de al bestaande kennis (bijvoorbeeld ook vanuit 
het programma Healthy Parks, Healthy People) dat er een sterke motivator en 
bewijslast ontstaat over het belang van deze relatie. Uiteindelijk kan dit ook de 
basis vormen om met de sector gezondheidszorg in gesprek te gaan over bijdragen 
uit die hoek.        5.000 
 

3. Betrokkenheid van de samenleving bij natuur versterken 
• De Nationale Parken onderscheiden zich van andere natuurgebieden door hun 

natuurkwaliteit, grootte, uitstraling en toegankelijkheid. De vraag van de 
bezoekers anno nu en het aanbod van het gebied –ieder Nationaal Park heeft een 
eigen en uniek verhaal op basis van hun eigen natuur-, landschaps- en 
cultuurwaarden, vraagt om eigentijdse belevingsconcepten. De komende periode 
moeten de bouwstenen voor die concepten worden ontwikkelt, waarna per 
Nationaal Park een specifieke invulling kan plaatsvinden  25.000 



• Europese Dag van de Nationale Parken 
Jaarlijks wordt in heel Europa op of in de buurt van 24 mei de Dag van het 
Nationaal Park gehouden. Deze dag is bedoeld om mensen dichter bij de natuur te 
brengen en te informeren over deze bijzondere gebieden. In 2017 geven we deze 
dag weer een extra boost en koppelen de dag aan het internationaal gekozen thema 
én zoeken de koppeling met het jaarlijkse Fête de la Nature. Ook in het najaar van 
2017 willen we nog een tweede publieksactiviteit organiseren.   12.500 

• Vergroten van betrokkenheid van vrijwilligers 
In het kader van de participatie samenleving doen we een steeds groter beroep op 
vrijwilligers. Die zijn in en rond de Nationale Parken ook in grote getale aanwezig, 
maar de diversiteit naar leeftijd en achtergrond is beperkt. Hoe vergroten we die 
diversiteit? Wat zijn daarbij slaag- en faalfactoren     P.M. 
 

4. Versterken van de positie van Nationale Parken in Nederland. 
• Bij het versterken van de positie van Nationale Parken in Nederland vormen merk 

en merkontwikkeling een stevig onderdeel. Dat wordt –ook in financiële zin- goed 
geborgd in het PNP. Voor de uitrol hiervan in álle Nationale Parken is nog wel een 
inspanning nodig. Daarvoor zetten we vanuit het SNP stevig in, waarna in latere 
jaren ook een vliegwiel effect moet ontstaan door inzet van middelen per gebied. 
Naast merk- en marketing gerichte activiteiten is positie versterking/lobby richting 
overheden van groot belang om de rol als koepelorganisatie van Nationale Parken 
te versterken  
                                                                                                                               P.M. 

• Versterken presentatie in social-media, website, online -magazine etc. 
Deze media zijn van groot belang om de positie van de Nationale Parken te 
versterken. Vooralsnog zijn vanuit het PNP voldoende middelen beschikbaar om 
hier in brede zin invulling aan te geven 
Daarom geen concrete financiële bijdrage vanuit SNP   P.M. 
 

5. Betrokkenheid kennisinstellingen 
Eén van de doelen van Nationale Parken is het stimuleren van (wetenschappelijk) 
onderzoek. Tot op heden is dit onderdeel onderbelicht gebleven. Dit jaar gaan we dat 
onderdeel versterken, waarbij gedacht kan worden aan ontwikkeling van een kennisbank, 
beter in beeld brengen van specifieke –maar nu nog nauwelijks belichtte- bijdragen van 
nationale parken aan de samenleving zoals koolstof vastlegging, waterberging, bijdrage 
aan klimaatdoelen etc.. Voor de uitwerking is een actief contact met kennis instituten door 
middel van de opzet van een Nationaal Park Academie noodzakelijk   P.M. 

 
 
 
 
 
 


