Nieuwe Standaard voor nationale parken van de toekomst
Het NPB bestaat nu 1 jaar als onafhankelijk bureau en organiseerde op 24 januari jl een geslaagde
informatiebijeenkomst om samen met de nationale parken een gezamenlijke start te maken met het
werken met de Standaard, een werkdocument waarin de ambities voor de nationale parken van de
toekomst staan beschreven aan de hand van 12 criteria. Het Nationale Parken Bureau helpt de
parken daarbij: door partijen te inspireren, verbinden en begeleiden bij verwezenlijken nationale
parken internationale allure.
Nieuwe standaard
Janneke van Montfort, hoofd van het nationale Parken Bureau beantwoordde in een vraaggesprek
de vele vragen die er zijn over hoe de standaard te gebruiken, waar te beginnen of hoe de standaard
te interpreteren. In 2016 werd de Nationale Parken Deal ondertekend met drie doelen: het verhogen
van de kwaliteiten van de parken in Nederland; het versterken van de betrokkenheid van de
samenleving bij de natuur en als derde een betere marktpositie bereiken voor de nationale parken.
Om de ambities waar te maken is de Standaard gemaakt, een hulpmiddel voor de parken om te
werken aan ambities om Nationaal Park van de toekomst te worden. De standaard leidt tot een
hoger kwaliteitsniveau van natuur en landschap, beleving en uitstraling, het is een stimulans voor de
parken om de kwaliteit van de gebieden te vergroten.
De standaard in de dagelijkse praktijk
Drie vertegenwoordigers van de nationale parken (John Haitsma, Nationaal Park Alde Feanen, Frans
van Deursen, Nationaal Park Nieuw Land en Adri Ooms, Sallandse Heuvelrug) legden vervolgens in
een vraaggesprek uit hoe zij in de dagelijkse praktijk werken met de standaard. Nieuw Land heeft
miljoenen ter beschikking om een heel nieuw nationaal park in te richten en te werken aan de
natuurwaarden en de marketing van het gebied, belangrijke criteria in de Standaard. De Alde Faenen
gaat te rade bij de omwonenden van het park om zoveel mogelijk betrokkenheid te creëren van de
locale bevolking. De Sallandse Heuvelrug is door de standaard op het spoor gezet om de
cultuurhistorie meer te verweven in het straks veel grotere nationale park.
Inspiratie uit het buitenland
Veel van onze bezoekers raakten geïnspireerd door het interview met Paul Tiplady, die zijn sporen
ruimschoots heeft verdiend met zijn werk voor de nationale parken in Engeland. Paul gaf aan dat de
Engelse situatie niet te vergelijken is met de Nederlandse omdat de schaal waarop de parken in
Nederland opereren veel kleiner is. Toch gaf hij goede voorbeelden over samenwerking met boeren
en toeristische ondernemers in de parken waar wij in Nederland nog veel van kunnen leren en
waarmee wij kunnen experimenteren. In het Lake District werken bijvoorbeeld de medewerkers van
de toeristische ondernemers een dag per maand voor het nationaal park. Niet alleen doen zij op die
manier enorm veel kennis op over het park, het leuke is juist dat zij die kennis veel beter kunnen
doorgeven aan hun gasten. En de medewerkers zelf raken veel meer betrokken bij de parken.
Workshops
In de middag was er de keuze tussen 7 verschillende workshops waarin de genodigden dieper
ingingen op de thema’s die in het ochtendprogramma al ter sprake waren gekomen. Dit leidde tot
levendige gesprekken en discussies én optimisme voor de toekomstige samenwerking tussen de
verschillende parken. Het zou mooi zijn als deze dag een stevige duw in de rug is voor de parken om
steeds weer met elkaar in gesprek te gaan en van elkaar te leren. Zo werken wij gezamenlijk aan een
gedeelde verantwoordelijkheid voor het stelsel van de Nederlandse nationale parken.

