Nationaal Park Nieuw Land (Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen,
Markermeer en Marker Wadden alle gelegen in Flevoland)
1. Gegevens gebied/indiener
1.2. Naam indiener of indienende organisatie
Provincie Flevoland

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.
Natuurmonumenten
Stichting Flevo-landschap
Staatsbosbeheer
Gemeente Lelystad
Gemeente Almere
Rijkswaterstaat midden Nederland

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.
Nationaal Park Nieuw Land vertelt het oer-Hollandse verhaal van het leven met water in
een rivierendelta. Land dat door mensenhanden uit zee is gemaakt. Gelegen nabij
Amsterdam ontwikkelt zich hier een nieuwe wildernis. Jonge natuur die continu verandert.
Nieuw Land laat zien hoe snel en indrukwekkend bijzondere natuurgebieden kunnen
ontstaan in gemaakt land: Lepelaarplassen, Oostvaardersplassen en Markermeer met de
Marker Wadden. Hier vind je moerassen, ruigtes, plassen, weidse vlaktes, grote kudde
grazers en een grootschalig waterlandschap (zie website www.npnieuwland.nl, bijlage 1 en
2). De natuurkernen vormen nu al een essentieel leefgebied voor trekvogels op de Oost
Atlantische vliegroutes van Siberië naar Centraal Afrika. Hier broeden, rusten en foerageren
grote populaties vogels. Deze natuurkernen zijn van erkende internationale allure en
hebben een Natura 2000 status (bijlage 3).
In de toekomst gaat Nieuw Land nog meer bieden. De potenties zijn groot. Nieuw Land kent
letterlijk geen vastgelegde grenzen. De Marker Wadden groeit door het creëren van meer
eilanden. Hier wordt voor het eerst land gemaakt voor de natuur. Het Markermeer krijgt
een ecologische impuls op weg naar een toekomstbestendig ecologisch systeem (bijlage 4).
De internationale waarden van de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen worden
beschermd en versterkt. We verbinden de vier kerngebieden beter met elkaar over land en
over water. Nieuw Land brengt de natuur tot in Almere en Lelystad. Zoals de mens de
natuur ruimte geeft, verrijkt de natuur nu de steden. En dat alles in een landschap dat de
trots van Nederland op het gebied van waterbouw zo indringend toont.
Centraal door Nieuw Land ligt een dijk, tientallen kilometers lang, van Almere via Lelystad
naar Enkhuizen. De dijk toont de historie van het gemaakte land en verbindt de vier
natuurkernen. Nieuw Land laat zien hoe grootse natuur een verrijking is voor een
metropool.
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.
Nieuw Land is een belevenis van formaat. Op het Markermeer is de weidsheid van de
voormalige Zuiderzee te ervaren. Op de Marker Wadden hebben de natuurlijke elementen
vrij spel. De Lepelaarplassen toont het samengaan van natuur en stad. De
Oostvaardersplassen is een toonbeeld van spontane natuurontwikkeling. De film De Nieuwe
Wildernis heeft deze kwaliteit op indrukwekkende wijze in beeld gebracht. Het trekt vele
bezoekers naar het gebied.
We breiden het aanbod aan belevenissen (fysiek en digitaal) uit. Op een wijze zoals bij dit

jonge gebied past: toegankelijk, avontuurlijk en elke keer anders. De Oostvaardersdijk
vormt de centrale as. Met aan de ene kant het Markermeer en de Marker Wadden. En aan de
andere kant – meters lager op de voormalige zeebodem – de Lepelaarplassen en
Oostvaardersplassen. En langs de dijk gemalen, sluizen, eerste polderwoningen,
werkhavens, scheepswrakken en andere verwijzingen naar de historie van het gebied.
Nieuw Land heeft mysterieuze delen met beperkte toegankelijkheid om de natuurwaarden
te beschermen. Daarnaast heeft het prachtige gebieden waar de toegankelijkheid wordt
uitgebreid. De Marker Wadden met een scala aan recreatieve voorzieningen is bereikbaar
per boot. Nieuw Land krijgt ‘poortgebieden’ bij Almere en Lelystad. De basisvoorzieningen
worden verbeterd en uitgebreid. De komende jaren leggen we tientallen kilometers
wandelpaden, fietspaden en stranden aan en verbeteren de sportvismogelijkheden.
Hiernaast hanteert Nieuw Land een pop-up strategie: continu nieuwe tijdelijke attracties op
verschillende plekken, zolang beschermde natuurwaarden niet in het geding komen. Denk
aan schaatsen op de Oostvaardersplassen, fotosafari’s, zeilen bij het eilandenrijk,
wildkamperen, ecolodges, mud-marathon, theatervoorstelling in de nieuwe wildernis. En al
het andere dat we met elkaar gaan bedenken. De aanpak daagt uit tot originele en
avontuurlijke activiteiten. Hiermee willen we het beste en meest creatieve in de markt naar
boven halen. Jaarlijks nodigen we initiatiefnemers uit om te zorgen dat de bezoeker elke
keer iets anders gaat beleven.
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.
Nationaal Park Nieuw Land is een initiatief van provincie Flevoland met Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten, Flevo-landschap, Rijkswaterstaat en gemeenten Almere en Lelystad.
Zij bundelen hun krachten om het gebied te ontwikkelen tot een Nationaal Park van
Wereldklasse.
De partijen investeren de komende vijf jaar voor tientallen miljoenen. Zij optimaliseren de
bereikbaarheid, toegankelijkheid en beleving, zowel fysiek als digitaal. Voor iedereen zijn er
doorlopend wisselende activiteiten, gericht op avontuurlijke beleving van de natuur. Voor
de grote uitbreidingen van Nieuw Land (onder andere uitbreiding Marker Wadden, betere
verbindingen tussen de natuurkernen en de steden Almere en Lelystad) zijn op termijn
meerdere financieringsmodellen in beeld (o.a. gebiedsontwikkeling, fondsen en
zandwinning). Hierbij is uitgangspunt dat er altijd sprake is van een gezonde financiële
huishouding en dekkende exploitatie. Geen uitgaven zonder dekking. Geen investeringen
zonder zicht op dekkende exploitatie.
Nieuw Land is uitnodigend voor nieuwe initiatieven. Nieuw Land is van iedereen. Nu al
melden marktpartijen zich om bij te dragen aan de ambities. Samen komen we verder. De
jonge natuur is omvangrijk en robuust. Daarom zijn er vele kansen om te ondernemen in
recreatie en toerisme.

Nieuw Land geeft op nieuwe wijze ruimte aan natuurontwikkeling. Hier kunnen we veel van
leren. Denk aan nieuwe manieren van land maken, nieuwe verhoudingen tussen natuur en
maatschappij en ecologische ontwikkelingen in jonge natuurkernen. We willen en gaan hier
ook van leren. Niet alleen voor Nieuw Land, maar voor iedereen. En iedereen kan hier aan
meedoen en bijdragen. De Oostvaardersplassen en Marker Wadden staan in de
belangstelling van de academische wereld. De eerste initiatieven voor
onderzoeksprogramma’s zijn opgezet samen met universiteiten, hbo-instellingen en
instituten. Er zijn vergevorderde plannen voor het realiseren van onderzoekstations. Voor
de kwaliteit van het onderzoek stellen we een wetenschappelijke adviescommissie in.
4.4. Criterium 4: De inzending draagt bij aan de regionale sociaaleconomische ontwikkeling.
Beschrijf welke activiteiten u onderneemt om te voldoen aan dit criterium.
Nieuw Land staat voor de eeuwenoude Nederlandse trots van land maken uit water,
eigentijdse verhoudingen tussen mens en natuur en een nieuwe wildernis. Het gebied
draagt bij aan het aanzien van de metropoolregio Amsterdam: de nationale economische
motor. Nieuw Land is een impuls voor het groene imago van deze regio. Internationale
bedrijven en kennisinstellingen vestigen zich graag in een dergelijk omgeving. Het biedt
voor de (inter)nationale toerist een nieuwe en extra belevenis in het rijke aanbod van de
Amsterdamse regio.
Naast Amsterdam profiteren Lelystad en Almere (uitgroeiend tot vijfde stad van Nederland)
van dit Nationaal Park van Wereldklasse. Beide steden zijn opgezet als tuinsteden. Met de
ontwikkeling van Nieuw Land dringt de natuur door tot diep in deze tuinsteden: growing
green cities, het thema van de Floriade 2022! Hier kun je wonen, werken en recreëren in
een hoogwaardige natuurlijke omgeving. Precies zoals tuinsteden zijn bedoeld. Almere en
Lelystad zijn versmolten met Nieuw Land. En de honderdduizenden inwoners zijn trots op
hun omgeving; natuur van wereldklasse om de hoek!
Nieuw Land genereert werkgelegenheid. De terreinbeheerders heten met professionele
krachten en vrijwilligers de bezoekers van harte welkom. Zij vertellen enthousiast het
eigenzinnige verhaal van Nieuw Land. Voor scholen worden lesprogramma’s en avonturen
opgezet. Ondernemers, culturele gezelschappen, groeperingen en ontwikkelaars krijgen de
ruimte om pop-ups en projecten te initiëren. Een ieder wordt uitgedaagd om mee te denken
over nieuwe avonturen die we een plek kunnen geven. De sectoren recreatie en toerisme
gaan groeien. In 2030 verwacht Nieuw Land jaarlijks ruim 1,5 miljoen bezoekers,
waaronder vele internationale toeristen (bijlage 5). Deze toestroom levert in de regio
honderden banen op in recreatie, toerisme en horeca.
4.5. Criterium 5: De inzending voorziet in een adequate governance. Beschrijf welke
activiteiten u onderneemt om te voldoen aan dit criterium.
Nieuw Land kiest voor een slagvaardige governance. Samen staan de partijen sterk, worden
doelen en ambities uit het bidbook makkelijker en beter bereikt (bijlage 6). De governance
voor Nieuw Land zal zich stap voor stap ontwikkelen, reagerend op de kansen die zich op
dat moment aandienen. Er is geen vooropgezet eindbeeld of ontwikkeltempo van een

specifieke organisatievorm. Met oog op de slagvaardigheid wordt niet alles in
gezamenlijkheid gedaan. Het beheer van de terreinen blijft bijvoorbeeld een eigen
verantwoordelijkheid van de terreinbeheerders.
In eerste instantie richt de governance van Nieuw Land zich op:
Marketing en communicatie
Benutting van de merknaam Nieuw Land
Verbeteren van de recreatieve kwaliteit en verblijfsmogelijkheden
Pop-up programmering inclusief uitnodigen van marktinitiatieven
Coördinatie onderzoeksprogramma
Ook worden de andere voorstellen uit het bidbook uitgewerkt. Het zijn projecten die leiden
tot een betere verbinding van stad en natuur, meer belevingsmogelijkheden en versterking
van de samenhang tussen de natuurkernen. Zij leiden zowel tot een versterking van de
toeristisch recreatieve sector als een robuuster ecologische systeem.
Marktpartijen nodigen we uit om mee te doen. Gezamenlijk zijn we de co-creatoren van
Nieuw Land. We denken onder meer aan het uitgeven van concessies, opzetten van tenders
en franchising. Het uitgangspunt is dat de verdiensten uit recreatie, toerisme en
gebiedsontwikkeling bijdragen aan de verdere ontwikkeling van Nieuw Land. Met deze
geldstroom kunnen we in de toekomst het Nationaal Park van Wereldklasse beter in stand
houden en een nog mooier aanbod voor beleving bieden.
Om de juiste ontwikkelingsstappen op het juiste moment te zetten, laten de initiatiefnemers
zich adviseren door:
Vrienden van Nieuw Land: met inwoners en bedrijven van binnen en buiten
Flevoland .
Raad van Advies Nieuw Land: met leden die op (inter-)nationaal niveau hun sporen
hebben verdiend (zie website www.npnieuwland.nl).
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.
Wereldwijd geven nationale parken identiteit aan hun land. Nieuw Land accentueert de
identiteit van Nederland met zijn hoogontwikkelde delta. Zeeuwse deltawerken en de
Waddenzee hebben een gevestigde internationale grandeur. De Zuiderzeewerken vormen
een eigen verhaal binnen deze delta. Gelegen in Flevoland - het grootste waterbouwkundig
project ter wereld - vertelt Nieuw Land over een nieuwe balans van leven met water. De
Zuiderzee werd een binnenmeer, water werd land en nieuwe wildernissen ontstonden
spontaan. Er is geen ander nationaal park binnen of buiten Nederland met eenzelfde
verhaal.
Nieuw Land blijft continu in ontwikkeling. Een nieuwe wildernis, een vleugelslag van
Amsterdam. Het gebied weerspiegelt een nieuwe verhouding tussen mens en natuur. De

natuur is jong, veranderlijk en zoekt zijn eigen loop. Wij geven de natuur hiervoor ruimte en
wij passen ons hierop aan. Nieuw Land is uitnodigend. Het mag beleefd worden. Doordat
het gebied zich blijft ontwikkelen, is elk bezoek verrassend. Elke keer is de natuur anders en
zijn er andere manieren om deze pracht te beleven. Hiermee wijkt Nieuw Land af van
andere (inter)nationale parken. Waar behoud en continuïteit bij nationale parken
doorgaans de boventoon voeren, voeren verandering en avontuur de boventoon bij Nieuw
Land. Dit is het kompas voor de ontwikkeling tot Nationaal Park van Wereldklasse.
De vier kerngebieden bieden allen een andere invalshoek voor Nieuw Land. Zij hanteren
dezelfde uitgangspunten van uitnodigend, avontuurlijk en continu in ontwikkeling. Maar
alle deelgebieden hebben eigen kenmerken en vertellen een ander deel van het verhaal van
Nieuw Land.
Het Markermeer laat zien hoe de zee een groots binnenmeer is geworden.
De Lepelaarplassen als toonbeeld hoe natuur en stad samen gaan.
De Oostvaardersplassen waar jonge natuur een nieuwe wildernis vormt.
De Marker Wadden waar letterlijk nieuw land wordt gemaakt.
4.7. Beschrijf welke kosten met de hierboven genoemde activiteiten samenhangen en
specificeer die.
De basis van Nieuw Land is professioneel natuurbeheer van de vier kerngebieden. Zij
vormen het kwalitatieve hart van het Nationale Park van Wereldklasse. De financiering van
het beheer is gedekt in lijn met de nationale normkosten. Om deze natuur optimaal te
beleven gaan de partijen de ideeën en ambities uit het bidbook realiseren. In hoofdlijnen
zijn de investeringen op korte termijn gedekt (enkele tientallen miljoenen euro’s). Voor de
ideeën voor de langere termijn zijn financieringsstrategieën in beeld (bijlage 7).
Korte termijn investeringen:
ecologische impulsen Markermeer, Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen (mede
gericht op belevingskwaliteit)
1e fase Marker Wadden
realisatie poortgebied Almere en start poortgebied Lelystad
governance, communicatie en (inter)nationale marketing
verbeteren toegankelijkheid en beleving
verbinden water binnen- en buitendijks
ruimte voor (markt)initiatieven en pop-ups
onderzoeksprogramma en veldstations
Lange termijn investeringen
versterken relaties Nieuw Land met Almere en Lelystad
ontwikkeling Oostvaardersdijk tot centrale as (inclusief verblijf en beleving)
2e fase investeringen toegankelijkheid en beleving
vervolgfasen Marker Wadden
De vervolgfasen Marker Wadden (ca 10.000 hectare) zijn geraamd op € 225 miljoen. Ten

dele wordt dit gedekt uit fondswerving. Hiernaast zijn er kansen om werk met werk te
maken middels zandwinning in het Markermeer. Hiermee kunnen stedelijke ontwikkeling
in de metropoolregio en natuurontwikkeling van Marker Wadden en Markermeer hand in
hand gaan.
Voor de uitbreiding en ontwikkeling van Nieuw Land bij Almere en Lelystad stellen we geen
traditionele blauwdrukplannen op, maar ontwikkelstrategieën. De ambities uit het bidbook
staan centraal. Deze wordt gerealiseerd langs ontwikkelprincipes, zoals:
financieel gezond
spelregels voor initiatiefnemers
ontwikkeling moet bijdragen aan de kwaliteit Nieuw Land en de kwaliteit van de
steden.
Hiernaast zijn op de lange termijn mogelijkheden om voorzieningen voor Nieuw Land via
fondswerving of met eigen middelen te financieren.

5. Samenvatting
Geef een samenvatting van uw inzending.
Bij Almere en Lelystad, op een vleugelslag van Amsterdam, ligt een groots en verrassend
natuurgebied, Nationaal Park Nieuw Land. Gemaakt land waar de jonge natuur haar gang
kan gaan. Waar ieder bezoek anders is en altijd een belevenis. Een nieuw samenspel tussen
mens en natuur. Nieuw Land laat zien waar een klein land groot in is.
Oer-Hollands
De Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, Marker Wadden en het Markermeer vormen
samen dit Nationaal Park. Zij vertellen het oer-Hollandse verhaal van de strijd tegen het
water en het maken van nieuw land. Je kunt de cultuurhistorie overal in het gebied voelen.
De Zuiderzee werd een binnenmeer. Water werd land en natuur kreeg de ruimte om uit te
groeien tot nieuwe wildernis. Langs de centraal gelegen Oostvaardersdijk is de historie van
het gemaakte land en de nieuwe wildernis te zien en te beleven. Er is geen ander nationaal
park binnen of buiten Nederland met eenzelfde verhaal.
Natuur van wereldklasse
Nieuw Land biedt ongekende ruimte aan jonge natuur. De natuur gaat hier zijn eigen gang,
met minimaal ingrijpen van de mens. Op het water, in de plassen en moerassen en op de
grazige vlaktes en ruigtes ontwikkelt zich een enorme natuurrijkdom. Je ziet er duizenden
ganzen en watervogels, maar ook wolken van vlinders en velden vol bloemen. Het was de
eerste broedplaats van de zeearend in Nederland. Wilde runderen, konikpaarden en
edelherten doorkruisen de vlaktes, vossen verschalken op klaarlichte dag hun prooien.
Gelegen op de Oost Atlantische vliegroutes van Siberië naar Centraal Afrika hebben grootse
populatie trekvogels zich hier gevestigd. Niet voor niets hebben de kernen in Nieuw Land de
status Natura 2000 en zijn gewaardeerd met een Europees diploma.
Onbegrensde potentie
Nieuw Land heeft een enorme potentie. Zowel ecologisch als toeristisch en recreatief. Deze
gaan we verzilveren. De Marker Wadden krijgen meer eilanden. Hier wordt letterlijk nieuw
land gemaakt. De natuur in de kerngebieden wordt nog mooier. We breiden de
bereikbaarheid en toegankelijkheid van Nieuw Land uit. Je kunt er straks over kilometers
nieuwe wandelpaden, fietsroutes en strand struinen. Nieuwe Poortgebieden bij Lelystad en
Almere zullen de (internationale) bezoeker verwelkomen. Nieuw Land ontwikkelt een popup strategie voor recreatie-activiteiten. Elke keer is Nieuw Land anders te beleven.
Natuurlijk met respect voor de natuur.
En Nieuw Land wordt groter. We verbinden de natuurkernen beter met elkaar: over land en
over water. En Nieuw Land gaat ook verder doordringen in Almere en Lelystad. Zoals de
mens de natuur ruimte heeft gegeven, zal de natuur op haar beurt nu de steden gaan
verrijken. Growing green cities: van de Floriade 2022.
Nationale en regionale betekenis

Nieuw Land heeft een uitstraling van formaat. Het draagt bij aan het groene imago van de
metropoolregio Amsterdam: de nationale economische motor. Internationale bedrijven en
kennisinstellingen vestigen zich graag in de nabijheid van dergelijke prachtige gebieden. Zo
draagt Nieuw Land bij aan de internationale concurrentiekracht van de metropoolregio.
Nieuw Land genereert directe werkgelegenheid voor de trotse inwoners van Almere en
Lelystad. De terreinbeheerders heten met professionele krachten en vrijwilligers de
bezoekers van Nieuw Land welkom. Voor scholen worden lesprogramma’s en avonturen
opgezet. Ondernemers, culturele gezelschappen, groeperingen en ontwikkelaars krijgen de
ruimte om – met respect voor de natuur – pop-ups en projecten te initiëren. Nu al melden
marktpartijen zich om bij te dragen aan de ambities. In 2030 verwacht Nieuw Land jaarlijks
circa 1,5 miljoen bezoekers – uit binnen- en buitenland -te mogen verwelkomen. Dit levert
honderden nieuwe banen op in de recreatie, toerisme en horeca.
Organisatie op maat
Nieuw Land vraagt om een professionele en daadkrachtige organisatie. Een die ervoor zorgt
dat Nieuw Land een uniek ecologische gebied is en een onvergetelijke belevenis biedt aan
haar gasten. Maar ook een organisatie die optimaal gebruik maakt van de krachten van de
afzonderlijke partijen.
Daarom bundelen Provincie Flevoland, gemeenten Almere en Lelystad, Rijkswaterstaat,
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Flevo-landschap de krachten. Zij ontwikkelen hun
samenwerking stap voor stap. Elke keer reagerend op de kansen die zich aandienen en de
omvang van het werk dat verzet moet worden. Een organisatie die precies op maat is om
Nieuw Land op daadkrachtige en professionele wijze verder te brengen.
Altijd anders en anders dan anderen
Doordat Nieuw Land zich blijft ontwikkelen, is ieder bezoek een verrassing. Elke keer is de
natuur anders en ontstaan andere manieren om haar te beleven. Dit maakt Nieuw Land
anders dan andere (inter)nationale parken. Waar instandhouding en continuïteit doorgaans
de boventoon voeren bij nationale parken, voeren verandering en avontuur de boventoon
bij Nieuw Land. Dit is het kompas voor de ontwikkeling van Nieuw Land tot Nationaal Park
van Wereldklasse.

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.
In Nationaal Park Nieuw Land worden brede onderzoeksprogramma's opgestart. De vier
natuurterreinbeheerders hebben ervaring met inrichting en beheer van en voor
internationale natuurwaarden en inpassing van recreatie en toerisme binnen de
draagkracht. Voor de governance gaan we een ontwikkeltraject doen. Hierbij wordt een
Raad van Advies samengesteld waarvan de voortgang is te volgen via onze website. Een
relatief nieuw perspectief is de optimale begeleiding van grotere stromen internationale
bezoekers. Partijen hebben ervaring met verkenningen van en interesse in nieuwe
verdienmodellen. Partijen zijn graag bereid kennis en ervaringen te brengen en te halen.
Een Community of Practice lijkt de indieners daar een prima structuur voor.
6.2. Is over deze inzending contact geweest met betrokken provincie(s)?
Ja
Beschrijf het resultaat
Alle gebieden liggen in Flevoland en de provincie is initiatiefnemer en indiener namens
zeven organisaties.

Bijlagen
Upload eventuele bijlage(n) (maximaal 10)

7.1. Indien van toepassing: geef aan welke bijlage(n) u meestuurt en waar dat bij hoort
(afbeeldingen, kaarten)
Indiener stuurt zeven bijlagen mee.
Naar de eerste vier bijlagen wordt verwezen bij criterium 1.
Bijlage 1 is een Gebiedskaart van het Nationaal Park Nieuw Land.
Bijlage 2 de verwijzing naar onze website www.npnieuwland.nl. Deze bevat beeldmateriaal
(foto's en promotiefilm) van de kerngebieden, uitbreidingsplannen voor de toekomst,
achtergronddocumenten, huidige en toekomstige belevenissen, cultuurhistorische
elementen en vele steunverklaringen voor het initiatief Nationaal Park Nieuw Land.
Bijlage 3 bevat samenvattingen van 3 Natura 2000 beheerplannen van kerngebieden van
Nieuw Land (Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen en Markermeer).
Bijlage 4 bevat beleidsdocumenten met betrekking tot kerngebieden Markermeer en
Marker Wadden..
Bijlage 5 bij criterium 4 is een studie door Bureau Buiten die de directe regionale
economische effecten toont van Nieuw Land door extra recreatie en toerisme. Nog
belangrijker zijn indirecte effecten zoals de verbetering van het internationale
vestigingsklimaat van de metropoolregio Amsterdam zijn omvangrijk maar niet becijferd in
deze studie.
Bijlage 6 bij criterium 5 is een foto die de ondertekening van het Bidbook door de zeven
samenwerkende partijen toont.
Bijlage 7 bij criterium 7 bevat een raming van de kosten voor de korte en lange termijn.
7.2. Beschikt u over beeldmateriaal van uw gebied, wat eventueel gebruikt kan worden bij de
publieksjurering?
Ja

