Dwingelderveld / Drents-Friese Wold
1. Gegevens gebied/indiener
1.2. Naam indiener of indienende organisatie
Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek

3. Mede-indieners
3.1. Zijn er anderen dan contactpersoon die deze aanvraag mede indienen?
Ja
3.1.1. Vul hier de organisaties en contactpersonen in.
Staatsbosbeheer
Het Drentse Landschap
Natuurmonumenten
Drents Particulier grondbezit
Maatschappij van Weldadigheid
Gemeente Westerveld
Gemeente De Wolden
Gemeente Ooststellingwerf
Gemeente Midden-Drenthe
Waterschap Drents-Overijsselse Delta
Recreatieschap Drenthe
Recron Drenthe-Fryslan
LTO, afdeling Drenthe
Provincie Drenthe
Provincie Fryslan – Johannes Kramer
Deze aanvraag wordt ondersteund door het kernteam NP Weerribben-Wieden

4. Kerngegevens inzending
4.1. Criterium 1: De inzending heeft betrekking op een samenhangend gebied waarbinnen
natuurgebieden van (inter)nationale waarde zijn gelegen. Beschrijf welke activiteiten u
onderneemt om te voldoen aan dit criterium.
De Drents-Friese grensstreek, een gebied van ongeveer 600 km2, beslaat een deel van het
Drents plateau en de randzone daarvan met de overgang naar laagveengebieden. Daardoor
kent het gebied een gradiënt van hoog naar laag, voedselarm naar voedselrijk , en oud naar
jong cultuurlandschap. Dit leidt tot een gevarieerde natuur. Binnen de streek liggen vier
Natura2000-gebieden (Drents-Friese Wold, Dwingelderveld, Fochteloërveen en
Holtingerveld), waarvan de eerste twee (samen ruim 150 km2) Nationaal Park zijn. Dit is
de hoogste dichtheid van Nationale Parken en Natura2000-gebieden in ons land. De meeste
broedlocaties van de kraanvogel in Nederland vind je hier. Het Dwingelderveld is het
grootste natte-heidecomplex van West-Europa, uniek in omvang en variatie. Het
Aekingerzand is een van de weinige actieve binnenlandse stuifzanden in NoordwestEuropa. De streek als geheel, inclusief de natuurgebieden, vormt een gaaf voorbeeld van een
Drents esdorpenlandschap, rijk aan cultuurhistorische waarden, waaraan de
ontstaansgeschiedenis nog goed is af te lezen.
In het Fochteloërveen is onlangs het project Dutch Crane Resort afgerond, waarbij het
hoogveen is hersteld, met onder meer een positief effect op het aantal broedende
kraanvogels. Bijna afgerond is het project Inrichting Dwingelderveld. Met een investering
van 14 miljoen (deels LIFE) is een landbouwenclave afgegraven en heringericht als natte
heide en is de oorspronkelijke waterhuishouding hersteld. In het Drents-Friese Wold gaat
de landbouwenclave Oude Willem de komende jaren op de schop. Hier wordt de bovenloop
van de Vledder Aa hersteld. Met het Programma Natuurlijk Platteland zet de provincie
Drenthe tot 2027 in op volledig herstel van de Natura2000-gebieden. Hiermee is een
investering in de regio van circa € 130 miljoen gemoeid. Door intensieve samenwerking in
gebiedsprocessen worden natuuropgaven gecombineerd met economische ontwikkelingen.
4.2. Criterium 2: De inzending gaat in op (de ontwikkeling van) de unieke (potentiële)
belevingsmogelijkheden, die passen bij de draagkracht van het gebied. Beschrijf welke
activiteiten u onderneemt om te voldoen aan dit criterium.
De natuurgebieden zijn uitstekend ontsloten door tal van fiets-, wandel- en ruiterpaden en
routes. Beide nationale parken hebben informatie- en bezoekerscentra, gelegen bij
belangrijke toeristische kernen (Diever, Ruinen en Appelscha). De komende jaren gaan we
de samenwerking met de dorpen en de recreatieondernemers hier versterken. De eerste
stappen zijn gezet. Door de viering van 25 jaar Nationaal Park Dwingelderveld is de
samenwerking met ondernemers uit Ruinen versterkt. In Appelscha verbindt deze herfst
een zelfrijdende shuttle het dorp met het bezoekerscentrum: de eerste pilot op de openbare
weg in Europa. Als de proef slaagt, biedt dit mogelijkheden om dorpen en natuur te
verbinden op een innovatieve manier.
Veel (recreatie)ondernemers in en rond de beide nationale parken treden op als gastheer of
gastvrouw van ‘hun’ nationale park. Specifiek voor jongeren kennen we in de streek

beproefde natuureducatieve programma’s. In beide nationale parken is een groep Junior
Rangers actief. In het Regionaal Landschap wordt het natuureducatieve aanbod van alle
aanbieders gebundeld en uitgebreid tot een pakket natuureducatie van wereldklasse.
Samen met het naastgelegen Nationaal Park Weerribben-Wieden vertelt de streek het
verhaal van Nederland: het complete verhaal van hoog naar laag, van droog naar nat en van
oud naar jong landschap. Onderzoek door studenten van de Masterstudio van de
Wageningen Universiteit o.l.v. Adriaan Geuze bevestigt dit. Met onze partners in en rond het
gebied Weerribben-Wieden gaan we de mogelijkheden verkennen om samen dit verhaal te
vertellen en daarmee de belevingswaarde van dit ruimere gebied te vergroten.
Een bijzonder aspect van de streek is de zichtbare geschiedenis van de koloniën van
Weldadigheid in en rond Frederiksoord en Veenhuizen, waar de kiem van onze
verzorgingsstaat ligt. Samen met de andere voormalige koloniën in Overijssel en België
werken we hard aan de gezamenlijke voordracht als Unesco Werelderfgoed in 2018. Dat
leidt tot nieuwe en bijzondere belevingsmogelijkheden.
4.3. Criterium 3: Voor de inzending is draagvlak van, en de samenwerking tussen partijen
geborgd, en er is zicht op haalbaarheid en uitvoering. Beschrijf welke activiteiten u
onderneemt om te voldoen aan dit criterium.
In 2013 is een Stuurgroep opgericht voor de drie grootste natuurkernen (Dwingelderveld,
Drents-Fries Wold en Holtingerveld) met als doel om de gebieden meer in samenhang te
ontwikkelen en om economische ontwikkelingen te stimuleren. De stuurgroep heeft een
gezamenlijk vastgestelde Ontwikkelagenda (bijlage) waarmee we dit doel realiseren door
het ontwikkelen en uitvoeren langs vier actielijnen:
Bezoeker centraal
Dorp als poort
Landbouw als ambassadeur
Robuuste natuur
Samenwerking tussen partijen verloopt in goede harmonie met korte lijnen. De stuurgroep
heeft met het vaststellen van de Ontwikkelagenda ambitie getoond en in het verleden
hebben we laten zien dat we in deze streek uitstekend samenwerken over
organisatiegrenzen heen. We hebben hiermee een degelijk platform om de beoogde
actielijnen in gang te zetten en de verhaallijn verder gezamenlijk uit te werken.
De inzending van dit bidbook wordt ondersteund door alle partijen in de Stuurgroep.
Deelname aan de verkiezing van het mooiste natuurgebied van Nederland ondersteunt onze
ambitie.
Met de actielijn Dorp als poort beogen we de binding van ondernemers en bewoners met
natuur en landschap te versterken. Met de ondernemers en Marketing Drenthe brengen we
de wensen van bezoekers in kaart en toetsen deze aan bestaande voorzieningen. We
versterken de netwerken van ondernemers onderling en investeren in kwaliteit van het
aanbod. De komende twee jaar gaan we samen met dorpen en ondernemers verkennen
welke specifieke bijdrage zij (kunnen) leveren aan het samenhangende verhaal van de
overgang van hoog naar laag Nederland, om zo nieuwe belevingsmogelijkheden te creëren.
Met de actielijn Landbouw als ambassadeur bezien we samen welke bijdrage de sector kan
leveren aan de kwaliteit van het gebied. De groene ruimte laat zich in economisch opzicht

zien in de landbouw. Het landbouwgebied heeft naast economische ook landschappelijke en
natuurwaarden. Met de Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe versterken we de relaties met
onderwijsinstellingen in de streek.
4.4. Criterium 4: De inzending draagt bij aan de regionale sociaaleconomische ontwikkeling.
Beschrijf welke activiteiten u onderneemt om te voldoen aan dit criterium.
Met de ontwikkelagenda geven wij een impuls aan de werkgelegenheid in de
vrijetijdssector. Daarvoor zijn meer bekendheid en meer bezoekers nodig. We willen het
aantal overnachtingen in de regio en de gemiddelde uitgaven per bezoek verhogen. Op basis
van een onderzoek door Nederland Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC)-NIPO is
het Dwingelderveld met ruim 600 duizend unieke bezoekers per jaar het best bezochte
natuurgebied van Drenthe, gevolgd door Veenhuizen en het Drents-Friese Wold met elk ca.
470 duizend bezoekers.
Een groter gebied recreatief tot ontwikkeling brengen sluit aan bij de ambitie van de
provincie Drenthe om vrijetijdseconomie-provincie nummer 1 van Nederland te zijn. De
provincie werkt samen met de gemeenten aan een kwaliteitsimpuls voor de
verblijfsrecreatie. Daarnaast investeren gemeenten, beheerders en provincie de komende
jaren € 7,5 miljoen in kwaliteit van de fietspaden.
Met een duidelijk verhaal van de regio gaan we ook de omvangrijke hoeveelheid digitale
informatie beter op elkaar afstemmen.
Wij gaan verkennen hoe we samen met de Weerribben-Wieden de verhaallijn hoog-laag
Nederland neerzetten. Hiermee geven wij ons gezamenlijke gebied een extra sterk
bezoekmotief dat verbonden is aan een variatie aan verhalen en kwaliteiten. Door nieuwe
vormen van beleving te koppelen aan het verhaal, stimuleren we de economische
ontwikkeling. Samenwerking op het gebied van promotie en verhalen zien wij als goede
manier om de kwaliteiten van een groter gebied te laten zien aan het publiek. Voor een deel
gebeurt dat al door gemeenten die een gezamenlijke brochure hebben uitgebracht, waarbij
de 3 nationale parken samen centraal staan. Wij denken dat dergelijke initiatieven een
vervolg en uitbreiding kunnen krijgen. Daarmee gaan wij het komende jaar aan de slag.
Ook de uitwerking van het verhaal van de voormalige koloniën van Weldadigheid zorgt
voor nieuwe belevingsmogelijkheden voor bezoekers en vormt daardoor een impuls voor
de recreatie en daarmee de regionale economie.
4.5. Criterium 5: De inzending voorziet in een adequate governance. Beschrijf welke
activiteiten u onderneemt om te voldoen aan dit criterium.
De Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese grensstreek, waarin alle belangrijke
gebiedspartners zijn vertegenwoordigd, vormt een degelijk, goed functionerend platform
voor het uitzetten en afstemmen van de beoogde activiteiten en ontwikkelingen. De door
alle partijen onderschreven Ontwikkelagenda met de vier actielijnen (Bezoeker centraal,
Dorp als poort, Landbouw als ambassadeur en Robuuste natuur) vormt daarvoor een helder
richtsnoer. Dankzij korte en directe lijnen tussen overheden en maatschappelijke
organisaties zijn wij in staat grote stappen te zetten, waarbij draagvlak en betrokkenheid
van ondernemers en bewoners voor ons van groot belang zijn. We hechten aan intensieve
betrokkenheid van de bewoners en ondernemers. Daarbij past een lokale organisatie.

Werken aan een gebied op grotere schaal betekent in onze visie dat de
verantwoordelijkheid voor de activiteiten en voor de inrichting van het gebied van onderaf
worden ingevuld. Daarin participeren alle partijen. Wij zijn van mening dat we met de
recente opschaling naar Regionaal Landschap een goede harmonie tussen draagvlak en
schaalgrootte bereikt hebben.
4.6. Criterium 6: De inzending levert een substantiële bijdrage aan de te ontwikkelen
merkstrategie voor de Nederlandse Nationale Parken. Beschrijf welke activiteiten u
onderneemt om te voldoen aan dit criterium.
Samen met het naastgelegen gebied Weerribben-Wieden is de Drents-Friese grensstreek
(de zuidwestflank van het Drents plateau) het perfecte gebied om het verhaal van hoog en
laag Nederland te vertellen: de overgang van pleistoceen naar holoceen, van hoog naar laag,
voedselarm naar voedselrijk, oud naar jong (zie de bijlage Het verhaal). Wanneer wij
worden aangewezen als pilotgebied, willen we, naast onze ambitie van doorontwikkelen
van het eigen gebied op basis van de vier actielijnen, in de pilot verkennen hoe we samen
met de partners in Weerribben-Wieden dat verhaal voor bezoekers uit binnen- en
buitenland eenduidig en wervend voor het voetlicht kunnen brengen.
Dit streven beperken we niet tot samenwerking met Weerribben-Wieden; we zoeken
nadrukkelijk ook de verbinding met cultuurhistorische verhalen in de regio, zoals het
ontstaan van stuwwallen (Havelterberg in combinatie met Hondsrug in samenwerking met
het Hunebedcentrum), de Tweede Wereldoorlog rond het Holtingerveld (in samenwerking
met herinneringscentrum Westerbork), de geschiedenis van de Koloniën van Weldadigheid,
waar de wortels van de verzorgingsstaat liggen (samen de partners in de verschillende
koloniën, waaronder het Gevangenismuseum in Veenhuizen), enzovoort.
De Drents-Friese grensstreek is in kwaliteit, gaafheid en leesbaarheid van natuur en
landschap uniek in Nederland. De provincie Drenthe is al 25 jaar (vanaf de start van het
Nationaal Park Dwingelderveld in 1991) actief in het uitdragen van het merk Nationaal
Park. In aansluiting op het landelijke programma is met de Natuurvisie Drenthe 2040
‘Gastvrije Natuur’ de keus gemaakt voor de ontwikkeling van twee grote samenhangende
‘iconische’ eenheden in Drenthe: Drents-Friese Grensstreek en Drentsche Aa. Beide
gebieden dragen bij aan het opbouwen en versterken van een merk van het Nationaal Park
dat past binnen de landelijke merkpositionering.
Ook Europees gezien is de streek qua natuur in sommige opzichten uniek; ze heeft het in
zich om uit te groeien tot regio van Wereldklasse.
4.7. Beschrijf welke kosten met de hierboven genoemde activiteiten samenhangen en
specificeer die.
Vanuit de ontwikkelagenda gaan we aan de slag met de vier actielijnen. Dat is een proces
waarover we zelf de regie voeren en de financiën afdekken (circa € 350.000 structureel
budget beschikbaar gesteld door de provincie Drenthe, aangevuld met projectfinanciering
door verschillende partijen en investeringssubsidie, bijv. Inrichting Dwingelderveld voor 14
miljoen, Inrichting Oude Willem 6 miljoen). Daarnaast biedt het verhaal ‘van hoog naar laag
Nederland’ perspectief voor de vermarkting van de regio rondom de natuur, met de
Nationale Parken als iconen. We willen de € 100.000 uit het Programma NP hiervoor

inzetten. We streven ernaar de verhalen van onderaf te vullen en de veelheid aan parels en
belevingsmogelijkheden te verbinden. We maken daarbij graag gebruik van tijd en expertise
van het NBTC.
In onze ontwikkelagenda beschrijven we in de actielijn Dorp als poort twee acties gericht op
bezoekersonthaal: 1) Zorg voor duidelijke start- en informatiepunten in of dichtbij het dorp
of langs de grens van het gebied en 2) Maak start- en informatiepunten onderling
onderscheidend op basis van sterke punten of het verhaal met bijbehorende faciliteiten. Op
basis van het gezamenlijke verhaal denken we aanknopingspunten voor een specifieke
invulling per dorp/gebied te zullen vinden, zodat er steeds weer een bezoekmotief is. We
hopen daar het komende jaar mee aan de slag te gaan en een of enkele voorbeelden
concreet uit te werken. Als bekend is wat de kenmerken moeten zijn, kunnen we een
begroting voor de realisatie en investering maken. Tegelijkertijd zien we aan de
Natuurpoort Spier dat we met relatief weinig middelen een stevige kwaliteitsslag kunnen
maken. Een specifieke begroting voor de uitvoering in 2017-2018 zullen we in het najaar
van 2016 opstellen.
Om meer inkomsten voor het gezamenlijk belang te genereren, onderzoeken we of een
streek- of gebiedsfonds een mogelijkheid is.

5. Samenvatting
Geef een samenvatting van uw inzending.
Dat de Drents-Friese grensstreek rijk is aan natuur, is voorzichtig uitgedrukt. Op een
beperkte oppervlakte zijn hier liefst vier voor Nederlandse begrippen grote natuurgebieden
te vinden: Fochteloërveen, Drents-Friese Wold, Dwingelderveld en Holtingerveld. Behalve
groot zijn ze ook nationaal en Europees gezien uniek, met onder meer een van de meest
kansrijke gebieden voor hoogveenherstel, een van de laatste actieve binnenlandse
zandverstuivingen en het grootste natte-heidecomplex van West-Europa. Alle vier de
gebieden zijn Natura2000-gebied en twee zijn bovendien nationaal park. Daarmee heeft de
streek de hoogste dichtheid aan nationale parken en Natura2000-gebieden in Nederland.
Daarnaast kent de streek een relatief gaaf (lint- en esdorpen)landschap met een overvloed
aan cultuurhistorische schatten, waarin nog veel van de geschiedenis is af te lezen.
Dit gevoegd bij de ligging op de flank van het Drents plateau, dus op de overgang van hoog
naar laag, maakt de streek – samen met het aangrenzende Nationaal Park WeerribbenWieden – in potentie tot hét gebied waar het verhaal van het ontstaan van Nederland op de
grens van land en water is te zien en te beleven.
Er liggen grote kansen om dat verhaal van hoog en laag Nederland te vertellen en zo de
belevingsmogelijkheden voor bezoekers te verruimen, de recreatieve betekenis van het
gebied te vergroten en daarmee de regionale economie te versterken. In dit bidbook
beschrijven we hoe we daaraan in de komende twee jaar willen werken. Hoe het verhaal
van hoog naar laag er hier uitziet, hebben we verbeeld in de bijlage ‘Het verhaal’.
Essentieel voor het verhaal is de samenhang met het gebied Weerribben-Wieden, dat het
laagste deel van de gradiënt hoog-laag vertegenwoordigt. Wij zoeken dus de samenwerking
met partners als kernteam Weerribben-Wieden en de gemeenten Meppel en
Steenwijkerland om het complete verhaal te kunnen vertellen en te verbeelden. Hoe
vertalen we de natuurlijke en landschappelijke rijkdom, de historie, de voorzieningen en
activiteiten in een eenduidig en wervend verhaal naar buiten (marketing voor binnen- en
buitenland)?
Vervolgens willen we met de bewoners en ondernemers in ons eigen gebied onderzoeken
hoe ieder een stuk van het verhaal kan verbeelden en omzetten in nieuwe belevingsvormen.
Dit sluit aan bij de actielijnen die we in onze Ontwikkelagenda hebben vastgelegd, met name
de lijn Dorp als poort. Het gaat om de vertaling van het verhaal in (digitale) informatie in en
rond ontvangstlocaties voor bezoekers (centra, ondernemers, parkeervoorzieningen).
Belangrijke actiepunten zijn het versterken van de relatie tussen dorp/ondernemers en de
(grote) natuurgebieden en eenheid en herkenbaarheid brengen in de start- en
informatiepunten in het gebied. Daarbij zoeken we de balans tussen focus op Nationaal Park
als keurmerk voor toerisme en voldoende ruimte voor ontwikkeling van andere sociaaleconomische activiteiten (agrarisch gebruik, bedrijvigheid). Ook voor de landbouw zien we
een belangrijke rol weggelegd in de overgangszones van natuur naar landbouwgebied. We
zetten in op een duurzame relatie landbouw en natuur. Dit is onze actielijn Landbouw als
ambassadeur.

Naast de samenhang met Weerribben-Wieden willen we ook de samenhang versterken met
andere gebieden en plekken in de omgeving waar het gaat om andere verhaallijnen.
Bijvoorbeeld de Hondsrug (verhaal van ijstijden en stuwwallen), Herinneringscentrum
kamp Westerbork (sporen van de Tweede Wereldoorlog), de andere koloniën van
Weldadigheid buiten ons gebied.
Met de in 2013 opgerichte Stuurgroep Drents-Friese grensstreek, waarin alle belangrijke
gebiedspartners zijn vertegenwoordigd, is een stevige basis gelegd voor de organisatie en
het draagvlak. Als richtlijn voor de na te streven ontwikkelingen en uit te voeren acties
dient de door alle partners onderschreven Ontwikkelagenda met de vier actielijnen
Bezoeker centraal, Dorp als poort, Landbouw als ambassadeur en Robuuste natuur.
Voor dit bidbook onderscheiden we de actiepunten:
Verkenning van samenwerking met partners om ons heen om het verhaal te
versterken
Met dorpen en ondernemers aan de slag hoe we het verhaal verbeelden en omzetten
in nieuwe belevingsvormen
Vertaling van historie, aanwezige landschappelijke elementen en voorzieningen
naar een eenduidig en wervend verhaal naar buiten en zoeken van samenwerking met
andere Nationale Parken daarin
Vertaling van het verhaal in (digitale) informatie in en rond bezoekersontvangstlocaties (centra, ondernemers, parkeervoorzieningen)
Afstemmen en eenheid en herkenbaarheid brengen in start- en informatiepunten in
het gebied
Verkenning van financieringsmogelijkheden
Zoeken naar balans tussen focus op Nationaal Park als keurmerk voor toerisme en
voldoende ruimte voor ontwikkeling van andere sociaal-economische activiteiten
(agrarisch gebruik, bedrijvigheid)
Leren van ideeën, rapportages en onderzoek in andere nationale parken, zoals
anderen van ons kunnen leren over opschaling en samenwerking
Ontwikkelen van een harmonische samenhang tussen groene ruimte en duurzame
landbouw en welke bijdrage de sector kan leveren aan de belevingswaarde van het gebied.

6. Overige
6.1. Bent u bereid opgedane kennis en ervaring te delen en beschikbaar te stellen aan alle
Nationale Parken en andere inzenders en deel te nemen aan een de te ontwikkelen
Community of Practice ?
Ja
Licht eventueel toe.
Wij hebben al sinds 2013 ervaring opgedaan hoe je met verschillende natuurgebieden
samen kunt optrekken om een verhaal te vertellen. Wij willen dat verhaal nog versterken
door de samenwerking met Weerribben-Wieden verder te verkennen (op promotiegebied
hebben gemeenten in Zuidwest Drenthe en Steenwijkerland elkaar al gevonden in één
toeristische brochure ‘Op de grens van water en land’). Wij lopen voorop in Nederland als
het gaat om governance en samenwerking in een groter gebied met veel verschillende
partijen/organisaties.
6.2. Is over deze inzending contact geweest met betrokken provincie(s)?
Ja
Beschrijf het resultaat
Het overleg met de provincie Drenthe heeft plaatsgevonden op 30 juni 2016 met
gedeputeerden Jumelet (Natuur, landbouw) en Brink (Vrijetijdseconomie). De provincie
Drenthe ondersteunt 2 bidbooks vanuit Drenthe. Voor de provincie is de huidige begrenzing
van de Nationale Parken (Dwingelderveld en Drents-Friese Wold) een gegeven. Een
verbreding naar economische spin off en een groter gebied dat vanuit Recreatie en
Toerisme interessant is, wordt toegejuicht en ondersteund vanuit het eigen provinciaal
beleid en doelen. De gedeputeerden benadrukken dat de provincie de regie heeft over
regionale ontwikkeling en natuur en dat de wijze waarop de Drentse Nationale Parken door
het NBTC worden gepromoot, goed afgestemd wordt met de provincie Drenthe en
marketing Drenthe, waarbij ze graag samenwerken met andere partners die hetzelfde doel
nastreven.
De Provincie Drenthe hecht er nadrukkelijk aan dat de regie over het proces rondom de
verdere uitrol van het Programma Nationale Parken (en de bijbehorende verkiezing) in de
regio te allen tijde bij de stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek blijft.
Acties voortkomend uit het bidbook of de promotie van het gebied hebben dus de
instemming van de Stuurgroep.
Het bidbook is afgestemd met de provincie Fryslân, gedeputeerde Kramer.

Bijlagen
Upload eventuele bijlage(n) (maximaal 10)
 http://www.nationaleparkenwereldklasse.nl/wp-content/uploads/ninjaforms/hetverhaalvannederlandverbeeld.pdf
 http://www.nationaleparkenwereldklasse.nl/wp-content/uploads/ninjaforms/vastgesteldeontwikkelagendaregionaallandschap.pdf
7.1. Indien van toepassing: geef aan welke bijlage(n) u meestuurt en waar dat bij hoort
(afbeeldingen, kaarten)
a.
ontwikkelagenda Regionaal landschap
b.
schets Verhaal van Nederland
c. Regiogids als voorbeeld van hoe de samenwerking met Weerribben-Wieden al vorm
krijgt - bestand is te groot voor upload, daarom de link naar het online document.
http://www.recreatieschapdrenthe.nl/Regiogids%202016%20ZW%20Drenthe%20en%20
Waterreijk%20small.pdf
7.2. Beschikt u over beeldmateriaal van uw gebied, wat eventueel gebruikt kan worden bij de
publieksjurering?
Ja

