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Een bloeiende toekomst vraagt om rake ambities 
 
Wat kunt u in dit document verwachten? 
 
Eind 2016 koos het Nederlandse publiek de Hollandse Duinen als een van de mooiste 
natuurgebieden van Nederland. Daar zijn wij ongelooflijk trots op! Nog geen vijf maanden 
eerder had Dunea het initiatief genomen om dit nieuwe nationale park te stichten. Maar liefst 
39 partners sloten zich bij het initiatief aan. Samen werkten we hard aan het bidbook voor de 
vakjury van ‘het mooiste natuurgebied van Nederland’. De overwinning was het klinkende 
resultaat.  
 
Dat resultaat was het startpunt voor de volgende uitdaging: het Nationaal Park stevig op 
poten zetten. Daarvoor trekken we drie jaar uit. In die jaren zorgen we ervoor dat het grote 
publiek het Nationaal Park goed leert kennen. Ook werken we aan een organisatiemodel en 
de financiële borging van onze plannen. Bovendien stellen we vast wat we inhoudelijk met 
het park willen realiseren. De eerste stap op die weg is het ambitiedocument dat nu voor u 
ligt.  
 
Wie zijn ‘wij’? 
‘Wij’ zijn de partners die de ambities van het Nationaal Park Hollandse Duinen ondersteunen 
en uitdragen door te doen. Het zijn onder andere de organisaties die het bidbook hebben 
ingediend. En die nu gezamenlijk verder werken aan de ontwikkeling van het park. Onder de 
partners bevinden zich terreinbeheerders, overheden, ondernemers, marketingorganisaties, 
maatschappelijke en culturele organisaties. Op pagina [later invullen] vindt u alle namen. We 
nodigen andere organisaties die zich in onze ambities herkennen van harte uit om met ons 
mee te doen. 
 
Drijvende kracht: het Programmateam 
Het initiatief voor dit document komt van het Programmateam, dat het voortouw heeft 
genomen in het bepalen van de inhoudelijke koers. Het team heeft het proces begeleid om 
tot dit ambitiedocument te komen. In het team zitten vertegenwoordigers van een aantal 
bovengenoemde partners. Zij werken onder regie van de kwartiermaker van Dunea.  
 
 
Van dialoog naar gezamenlijke ambities 
Dit ambitiedocument is voortgekomen uit gesprekken en bijeenkomsten die 
vertegenwoordigers van ons – alle partners – met het programmateam hebben gehad. Ook 
is er veel input geleverd door de bewoners, gebruikers, vrijwilligers en ondernemers in het 
gebied, die naar onze inspiratieavonden zijn gekomen. Op basis van deze gesprekken en 
bijeenkomsten hebben we samen bepaald waar we als Nationaal Park voor willen staan en 
welke ambities we willen realiseren. Die ambities staan beschreven in dit stuk.  
 
Een dynamisch document voor de toekomst 
Dit document schetst de stip aan de horizon waar we met z’n allen naartoe willen werken. 
Het biedt ons de uitgangspunten en inspiratie om actief met de ontwikkeling van het park aan 
de slag te gaan. En om daarvoor de benodigde middelen, zoals budget en menskracht, 
beschikbaar te stellen. De wereld staat niet stil en het beleid rond de nationale parken is nog 
volop in beweging. Daarom zien we dit document als een dynamisch geheel, dat we 
regelmatig zullen toetsen en bijstellen. 
 
Drie thema’s, vijftien ambities 
In totaal beschrijven we in dit document vijftien ambities. Die hebben we verdeeld over drie 
thema’s: Verankeren, Verbinden en Versterken. Per thema lichten we eerst toe wat we 
hierbij voor ons zien. Vervolgens benoemen we de ambities en schetsen we een aantal 
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voorbeelden die illustreren wat we met die ambities bedoelen. Overigens is elk thema voor 
ons even belangrijk en zit er geen hiërarchische volgorde in de beschreven ambities. 
 
En dan: aan de slag! 
We gebruiken dit document als basis voor het uitvoeringsprogramma dat we hierna samen 
gaan opstellen. En voor het organisatiemodel dat het park moet gaan dragen. Bovendien 
vertalen we de ambities in het beleid en de activiteiten van onze eigen organisaties. Waar 
dat kan, sluiten we aan bij bestaande programma’s. Want samen zetten we onze schouders 
eronder om de Hollandse Duinen tot een Nationaal Park te maken van wereldklasse. 
 
 
 
[kader] 
 
Wat is het Nationaal Park Hollandse Duinen?  
Het Nationaal Park Hollandse Duinen is het brede Zuid-Hollandse duingebied van Hoek van 
Holland tot Hillegom. Het is een uniek kustlandschap dat ruim 5000 jaar geleden is ontstaan 
door de stijging van de zeespiegel. Het park bestaat uit zee, strand en duinen, en ook de 
meer landinwaarts gelegen strandwallen en strandvlakten horen erbij. Het park beslaat 
grofweg 200 km², is 43 kilometer lang en tot 8,5 km breed. 
 
Een spectaculair landschap dat bescherming verdient 
De duinen en de andere natuurgebieden van het Natuurnetwerk Nederland vormen de kern 
van het Nationaal Park. De open ruimten in het gebied, de hoge biodiversiteit en het 
spectaculaire landschap geven het Nationaal Park identiteit. De kustverdediging en het 
duinwater waar drinkwater van wordt gemaakt, zijn deel van het fundament waarop zich een 
bloeiende economie heeft kunnen ontwikkelen. De duurzame bescherming hiervan staat 
centraal. 
 
Natuur van internationale allure 
In het Nationaal Park vind je een rijke variëteit aan natuurgebieden, duinen, parken, 
landgoederen, bossen en bollenvelden. Denk aan Duivenvoorde, Voorlinden, Keukenhof, de 
Van Dixhoorndriehoek en het Haagse Bos. Daarnaast bevat het park 4.610 hectare aan 
Natura 2000-gebieden: Solleveld & Kapittelduinen, Westduinpark & Wapendal, Meijendel & 
Berkheide, Coepelduynen, boswachterij Noordwijk en De Blink. Stuk voor stuk 
natuurgebieden van internationale allure. 
 
Verbonden met stad en cultuur 
Het Nationaal Park kenmerkt zich bovendien door de sterke verbinding tussen stad en 
natuur. In het gebied liggen vijftien dorpen en steden, waar een miljoen mensen wonen en 
werken. Voor hen is de natuur altijd dichtbij, gecombineerd met cultuur, kunst en historie. 
Ook voor bezoekers is die combinatie aantrekkelijk: jaarlijks recreëren er miljoenen 
binnenlandse en buitenlandse toeristen in dit Nationaal Park en de Nederlandse kust is de 
meest bezochte binnenlandse bestemming (kerncijfers NBTC 2016). 
 
 
[Het onderstaande toevoegen als er plaats voor is, in een andere vormgeving] 
 
Het verhaal van Hollandse Duinen 
Holland bestaat dankzij de duinen, de Hollandse duinen. Uniek aan de Hollandse duinen is 
dat ze zo dichtbij liggen; je gaat razendsnel van de drukte van de stad naar de rust van de 
natuur en weer terug. In het gebied kun je veel meer ontdekken dan je dacht. Het is enorm 
divers, steeds anders en vol beleving. Een plek waar natuur, kunst en cultuur samenkomen. 
Met een beetje geluk zie je vossen, reeën en zeehonden die leven middenin het drukst 
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bevolkte gebied van Nederland. Het sterke contrast tussen het verstedelijkte Holland en de 
natuur maken dit een fascinerend gebied.  
 
Dit is de plek waar de zee het land ontmoet en de natuur de stad. Geen wonder dat ze een 
enorme aantrekkingskracht heeft op Nederlanders en bezoekers uit heel de wereld. De 
ervaring en zelfs de gedachte aan Hollandse Duinen is genoeg om op te laden en te 
ontspannen. Kortom, Hollandse Duinen geeft inspiratie en energie! 
 
[Naast deze kaart nog andere kaarten toevoegen, o.a. kaarten die de ontwikkeling van het 
landschap laten zien] 
 

 
 
 
[einde kader]  
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1. Verankeren 
 
‘Iedereen kent het en het werkt’ 
 
Wat doe je als eerste als je een Nationaal Park op poten wilt zetten? Dan zorg je voor een 
stevige basis. De ambities onder het thema Verankeren zijn op die basis gericht. Ons doel is 
dat het Nationaal Park is verankerd in de hoofden, harten en handen van de huidige en 
toekomstige bezoekers, bewoners en ondernemers in het park. Maar ook in een goed 
functionerende organisatie en in succesvolle uitvoeringsprogramma’s die financieel geborgd 
zijn. 
 
Hoe zien we dat voor ons? 
We zien een Nationaal Park voor ons dat je overal kunt tegenkomen: op Instagram, YouTube 
en bij DWDD, op het Fête de la Nature en op het UIT-festival, in het café, op de markt, in het 
theater en het museum. Op talloze plaatsen – online en offline – is informatie te vinden over 
wat er waar in het park te beleven valt. En steeds weer word je verrast door de enorme 
variëteit daarvan. 
 
Ben je ter plekke, dan zie en voel je direct dat je in het Nationaal Park Hollandse Duinen 
bent. Je ziet het aan het landschap waar de invloed van water, wind en zee onmiskenbaar 
aanwezig is. Je ziet het aan de iconische toegangspoorten, die je het gevoel geven een 
groots natuurpark te betreden. Je ziet het aan de verbondenheid tussen natuur, historie en 
cultuur. En je ziet het aan onze boswachters en vrijwilligers, die je verwelkomen als trotse 
gastheren en -vrouwen.  
 
Het Nationaal Park is onlosmakelijk verbonden met de drinkwaterwinning in de duinen. We 
zorgen ervoor dat er nu en in de toekomst voor iedereen voldoende drinkwater is uit een 
goed beschermd gebied. Ook speelt het park een belangrijke rol in de bescherming tegen 
overstromingen vanuit zee. Dat deed het al in het verleden, maar met de stijgende 
zeespiegel wordt het elk jaar urgenter om de waterveiligheid in het kustgebied te 
waarborgen.  
 
Het Nationaal Park is er voor een brede doelgroep: van bewoners van het gebied en de regio 
eromheen, tot binnenlandse en buitenlandse bezoekers. Het zijn liefhebbers die de waarden 
van de natuur, cultuur en historie van het park weten te waarderen. Daarnaast krijgen 
kinderen volop aandacht; zij zijn onze ambassadeurs van de toekomst. Het Nationaal Park is 
verankerd in een doorlopend onderwijsprogramma en wie wil, kan junior duinwachter 
worden.  
 
Ondernemers verbinden zich graag aan het Nationaal Park en doen hun best om zich te 
kwalificeren voor het gebruik van het merk ‘Hollandse Duinen’. Ze werken plezierig samen 
met de organisatie van het park, die constructief en soepel opereert. Die organisatie wordt 
structureel gefinancierd door de deelnemende partners en boort voor specifieke projecten 
ook alternatieve bronnen aan, zoals crowdfunding en sponsoring.  
 
Welke ambities horen daarbij? 
Het totaalbeeld dat we hierboven hebben geschetst, vertalen we in de volgende ambities: 
 
 Het Nationaal Park Hollandse Duinen is een begrip in Zuid-Holland, in Nederland en ver 

daarbuiten. Het park wordt hoog gewaardeerd en staat bekend als een verrassend en 
uitnodigend gebied met bijzondere natuur en cultuur, gelegen in een metropolitane 
omgeving. Mensen in de regio zijn er trots op dat ze hier wonen, omdat het landschap 
en de natuur zo tastbaar en dichtbij aanwezig zijn. 
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 Ondernemers verbinden zich graag aan het Nationaal Park en gebruiken het in hun 
eigen productaanbod en –marketing. Ze ervaren dat het Nationaal Park waarde toevoegt 
aan hun eigen organisatie en versterken met hun aanbod de kwaliteit van het park.  

 De waarden en de samenhang van het Nationaal Park worden meegenomen in het 
omgevingsbeleid van gemeenten, provincie, waterschappen en het Rijk. Dit gebeurt 
vanuit het breed gedragen besef dat een kwalitatief goede leefomgeving het beste uit 
mensen haalt. 

 Het functioneren van het Nationaal Park is zowel bestuurlijk verankerd als financieel 
geborgd. 

 
Hoe kunnen we die ambities realiseren? 
Om de ambities te realiseren steken we de handen uit de mouwen. Hieronder een aantal 
voorbeelden van mogelijke activiteiten.  
 
 Online beleving 

We bouwen een interactief webportaal dat alle doelgroepen aanspreekt. Hierop geven 
we volop ruimte aan de gebruikers van het park: zij kunnen er hun verhalen vertellen, 
filmpjes posten, een wandelmaatje zoeken, een spel spelen of hun ideeën spuien. 
Natuurlijk laten we ook zien wat je in het park kunt doen en welke evenementen er op 
komst zijn. Je kunt er gps-routes downloaden, een huurfiets reserveren en een kaartje 
bestellen voor een minicruise. We linken gericht naar bestaande websites, zodat we 
geen dingen dubbel doen. En uiteraard is de site gekoppeld aan apps en andere digitale 
media, zoals Facebook, Instagram en YouTube.  
 

 Keurmerk voor kwaliteit 
We zorgen ervoor dat het Nationaal Park Hollandse Duinen een merk wordt, dat 
zichtbaar en herkenbaar is en kwaliteit onderstreept. We verankeren die kwaliteit in 
criteria, die verbonden zijn aan onze merkstrategie. Als ondernemers of organisaties zich 
hiervoor kwalificeren, mogen ze het merk voeren. Zij dragen de verhalen en waarden van 
het park uit, door bijvoorbeeld activiteiten te organiseren, schoolklassen te ontvangen of 
reclame voor het park te maken. Ook bieden we hen gastheerschapscursussen aan, 
waardoor ze zich nog sterker met het park verbonden voelen.  
 

 Marketingcommunicatie als collectief 
We werken in de marketing van het Nationaal Park intensief samen met elkaar en met 
andere organisaties. Daarbij werken we vanuit het principe ‘wie waar goed in is’ en niet 
‘wie waarvan is’. We richten onze marketingcommunicatie op het hele park en gebruiken 
onze merkwaarden daarvoor als basis. Natuurlijk doen we mee met bestaande 
evenementen, zoals het bloemencorso en de jaarlijkse bunkerdag. En wie weet, komt er 
wel een Hollandse Duinen-lied, -theaterfestival of -vlogwedstrijd. 
 

 Open organisatie als verbindende factor 
We zetten een flexibele, compacte werkorganisatie neer die onze onderlinge 
samenwerking mobiliseert en een platform biedt waar belangen kunnen worden 
afgewogen. Een adequaat besturingsmodel zorgt ervoor dat we onze doelstellingen 
realiseren. Ook is er een centraal informatiepunt voor vragen, klachten en suggesties. 
We borgen onze kwaliteit zowel verticaal als horizontaal: door verantwoording af te 
leggen naar elkaar en in gesprek te gaan met gebruikers, ondernemers en andere 
betrokkenen. 
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2. Verbinden 
 
‘Rijk door verbinding van stad en land, van heden en verleden, van cultuur en natuur, 
van mensen en organisaties’ 
 
Het Nationaal Park Hollandse Duinen kenmerkt zich door een veelheid aan elementen: stad, 
land en water; historie, cultuur en natuur; bewoners, bezoekers en ondernemers; overheden, 
beheerders en maatschappelijke organisaties. De meerwaarde van het park zit in de 
verbinding van al die elementen. Daarom is Verbinden een belangrijk thema in dit 
ambitiedocument. 
 
Hoe zien we dat voor ons? 
We zien een Nationaal Park voor ons, waar het ene gebied in het andere overloopt. Een 
landschap dat je kunt beleven zonder overbodige barrières. Waar je altijd contact voelt met 
de zee, die zich op elke duin voor je kan ontvouwen. Het is een park dat niet alleen intern 
verbonden is, maar zich ook verbindt met omliggende gebieden, zoals Midden-Delfland en 
de Leidse Ommelanden. En dat zich uiteindelijk zal ontwikkelen tot een nationaal kustpark 
van Hoek van Holland tot Den Helder. 
 
Uniek aan het Nationaal Park is de verbinding tussen landgoederen, bollenvelden en duinen, 
tussen kastelen, bunkers en strand. Daardoor valt er het hele jaar door, en meerdere dagen 
achtereen, wat te beleven. Ondernemers voelen zich uitgenodigd om hiervoor verrassende 
arrangementen te ontwikkelen. En uiteraard zijn er fiets-, wandel- en ruiterroutes, die de 
gebieden op een natuurlijke manier aan elkaar koppelen. Alle bestemmingen zijn goed 
bereikbaar met openbaar vervoer, fiets of auto. En wat te denken van een elektrische 
minicruise met verschillende haltes aan de kust? 
 
Daarnaast verbinden we het heden met het verleden, door aan het historische erfgoed 
pakkende verhalen en belevenissen te koppelen. Verhalen die in het hele park terugkomen 
en je nieuwsgierig maken naar de volgende locatie. Daarvoor zetten we innovatieve 
middelen in, zoals interactieve infopanelen, apps, games en expedities. We nodigen 
vrijwilligers, studenten en stagiairs uit om ons daarbij te helpen. 
 
Tot slot gaan we als partners met elkaar een verbinding aan. We committeren ons om open 
met elkaar samen te werken en over de grenzen van onze eigen organisatie, gemeente of 
natuurgebied heen te kijken. Zo kunnen we meer bereiken en zetten we onze middelen 
samen effectiever in. Daarbij betrekken we ook de bewoners, bezoekers en vrijwilligers in het 
park. Want het Nationaal Park is van ons allemaal. 
 
Welke ambities horen daarbij? 
Het totaalbeeld dat we hierboven hebben geschetst, vertalen we in de volgende ambities: 
 
 De natuurgebieden in het park zijn onderling en met hun omgeving verbonden doordat 

er natuurschakels zijn ontwikkeld en er nauwelijks meer hekken staan. Het duingebied 
langs de kust is verbonden met de (groen)gebieden van het meer landinwaarts gelegen 
strandwallenlandschap. 

 Recreatieve routes verbinden interessante plekken in het Nationaal Park. Bestaande 
routes zijn gekoppeld of aangepast, zodat er een aaneengesloten netwerk is dat het 
verrassende karakter van het gebied ontsluit. 

 De bereikbaarheid van het park is voor onze inwoners en bezoekers optimaal 
vormgegeven en gefaciliteerd. Vanuit de stad kun je binnen tien minuten in de natuur 
zijn, doordat die natuur al in de stad begint. 

 De historische rijkdom in het park is verbonden met de hedendaagse context. Dat doen 
we door het vertellen van verhalen op verrassende plekken. 
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 Betrokken partijen, zoals ondernemers, marketingorganisaties, beheerders, musea, 
groene organisaties, provincie en gemeenten, zoeken de samenwerking op bij 
projecten waarin ze elkaar kunnen versterken. Vanuit een gedeeld eigenaarschap delen 
zij hun kennis en leveren ze een bijdrage aan de realisatie van de ambities van het 
Nationaal Park. 

 Het Nationaal Park is één park van Hoek van Holland tot Den Helder. 
 

Hoe kunnen we die ambities realiseren? 
Om de ambities te realiseren steken we de handen uit de mouwen. Hieronder een aantal 
voorbeelden van mogelijke activiteiten.  
 
 Samen de handen uit de mouwen 

We werken op alle niveaus met elkaar samen. Bestuurlijk, maar ook met de hand aan de 
schop. We delen onze kennis en helpen elkaar, met respect voor elkaars belangen. We 
bieden een online en offline platform, waar betrokken organisaties, ondernemers en 
bezoekers ideeën kunnen uitwisselen en samenwerkingsverbanden kunnen aangaan. En 
we nodigen iedereen uit om met voorstellen te komen voor arrangementen en 
activiteiten, die passen binnen het kwaliteitsbeeld van het Nationaal Park.  
 

 Puzzelstukjes leggen 
We inventariseren wat de ontbrekende schakels zijn om natuurgebieden te verbinden. 
We zoeken creatieve oplossingen om de ontbrekende puzzelstukjes op natuurlijke 
manier in te vullen. [Nog voorbeelden toevoegen] 
 

 Verhalen vertellen 
We laten de rijkdom van het Nationaal Park zien door bijvoorbeeld te vertellen over de 
Atlantikwall, over hakhoutbosjes, vleermuizen en de strijd tegen het water. We maken er 
spannende verhalen van, die je met een virtualrealitybril levensecht kunt beleven. We 
vertellen over de Hollandse Meesters en zetten schildersezels neer om zelf aan de slag 
te gaan. En we maken samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een 
gebiedsbiografie die de historie van het landschap en de cultuur met elkaar verbindt.  
 

 Natuurlijk bereikbaar 
We verleiden bezoekers om met de fiets, het openbaar vervoer of lopend naar het 
Nationaal Park te gaan. We analyseren wat de knelpunten zijn en proberen die samen 
met de vervoersbedrijven, gemeenten en provincie op te lossen. Ook brengen we de 
natuur de stad in, zodat de beleving van ‘buiten’ al bij de voordeur begint. Dat doen we 
door de inrichting van het groen in de stad af te stemmen op het omliggende landschap. 
We concentreren de parkeerplaatsen zo veel mogelijk aan de rand van het park en we 
benutten daarvoor bestaande faciliteiten.  
 

 Eenduidige regels en pure beleving 
We zorgen ervoor dat de regelgeving in het Nationaal Park zo veel mogelijk gelijk, 
vanzelfsprekend en begrijpelijk is. We verminderen het aantal regels waar dat kan, en 
treden op tegen overtredingen. We communiceren de regels op innovatieve manieren, 
zodat er minder borden nodig zijn. Zo kan iedereen het landschap puur beleven, zonder 
dat er ook maar iets in de weg staat. 
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3. Versterken 
 
‘Krachtig door kwaliteit van natuur en landschap en verrassend voor wie wat beleven 
wil’ 
 
Hollandse Duinen is natuur dicht bij de stad. De steden in dit gebied hebben de natuur nodig. 
Daarom kiezen wij ervoor om bewust met die natuur om te gaan en deze te beschermen en 
waar nodig te versterken. Ook zetten we in op versterking van de cultuur, de waterwinning 
en het woon- en vestigingsklimaat in het park. Want juist die combinatie maakt dit Nationaal 
Park tot het park dat het is en wil zijn. 
 
Hoe zien we dat voor ons?  
We zien een Nationaal Park voor ons, waarvan de natuurkwaliteit substantieel is versterkt. 
Het park is mooier dan ooit, de natuur is verder ontwikkeld, er is meer ruimte voor dynamiek 
en er is meer biodiversiteit. Ook de landschappelijke kwaliteit heeft een sprong voorwaarts 
gemaakt, wat onder meer te zien is aan de inrichting van de openbare ruimte en de 
hoeveelheid groen tussen de natuurgebieden in het park. De bezoekers ervaren het gebied 
als een eenheid. 
 
Ook de effectiviteit van het beheer is flink toegenomen: met hetzelfde budget bereiken we 
meer dan voorheen. Dat komt doordat de verschillende terreinbeheerders werken vanuit een 
overkoepelende visie, ieders kwaliteiten goed worden gebruikt en het werk op basis van 
gezamenlijke afspraken wordt uitgevoerd. Ook de begrazing organiseren de beheerders 
samen: hun schaapskudde trekt van gebied naar gebied. En al werkende delen ze de 
kennis, die ze jarenlang in het park hebben opgebouwd. 
 
Daarnaast is het park nog aantrekkelijker geworden voor bezoekers en bewoners. Er zijn 
nieuwe belevingsvormen ontstaan met het landschap, de natuur en cultuur als decor. Denk 
aan een zeehonden- en vogelkijkhut op de Zandmotor, een concert in de duinen, excursies 
voor vloggers of een duintuin met buitenleslokalen. Of zie je meer in een ‘droompolder’, waar 
je de bollenvelden jaarrond kunt beleven? Alle belevingen onderstrepen de rijkdom en 
diversiteit van het Nationaal Park. Dat maakt dat mensen graag in deze regio willen wonen 
en zich er met hun bedrijf willen vestigen.  
 
Tot slot vraagt de versterking van het Nationaal Park om een goede balans tussen 
natuurbescherming en -beleving. Maar ook tussen cultuur en natuur, tussen economische en 
ecologische belangen en tussen de verschillende vormen van recreatie. Daarom kiezen we 
voor zonering en stellen we samen vast wat het beste waar kan en wanneer. Zo zorgen we 
ervoor dat kwetsbare natuur wordt ontzien en dat vogels in alle rust kunnen broeden. Dat 
kunst, cultuur en ondernemerschap de ruimte krijgen en zich verder kunnen ontwikkelen. En 
dat elke bezoeker in het park een plek kan vinden om zich op een prettige manier te 
ontspannen en op te laden. 
 
De ambities bij het thema Versterken 
Het totaalbeeld dat hierboven is geschetst, vertaalt zich in de volgende ambities: 
 
 De veerkracht en kwaliteit van het Nationaal Park zijn versterkt door een blijvende 

aandacht voor natuurbescherming, natuurontwikkeling en zonering van activiteiten. 
Hierdoor wordt het kustgebied (meer dan nu) gekenmerkt door kerngebieden met een 
hoge dynamiek, met een sterke invloed van water, wind en zout. Ook is er een spannend 
contrast tussen stuivende duinen, bossen en graslanden op de voormalige strandvlakten. 

 De effectiviteit en efficiëntie van het beheer zijn versterkt doordat de 
terreinbeheerders intensief samenwerken vanuit een overkoepelende visie. Door de 
resultaten die ze laten zien nodigen ze anderen uit om hier ook aan mee te doen. 
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 De beleefbaarheid van het Nationaal Park is versterkt door de ontwikkeling van nieuwe 
bezienswaardigheden en arrangementen, op plaatsen waar dat past. Deze maken de 
rijkdom en diversiteit van het park zichtbaar en beleefbaar. 

 We benutten en creëren kansen om de kwaliteit van het landschap in het Nationaal 
Park te versterken. We zorgen ervoor dat de openbare ruimte tussen de natuurgebieden 
van zo’n hoog niveau is, dat dit het park als geheel versterkt. 

 De inspanningen ten behoeve van het Nationaal Park versterken aantoonbaar het leef- 
en vestigingsklimaat van de regio  

 
Hoe kunnen we die ambities realiseren? 
Om de ambities te realiseren steken we de handen uit de mouwen. Hieronder een aantal 
voorbeelden van mogelijke activiteiten.  
 
 Zoneren door verleiden 

Natuurlijk kunnen we zoneren door overal borden en prikkeldraad te plaatsen. Maar veel 
liever passen we slimme verleidingstechnieken toe. Door eerst te kijken waar we de 
meeste bezoekers kunnen hebben. En hen daar vervolgens te ontvangen met een 
aantrekkelijk en ruim aanbod aan activiteiten. Zo heeft het merendeel van de bezoekers 
een topervaring en ontzien zij automatisch de natuurgebieden waar rust en stilte voorop 
staan. 
 

 5000 soorten ontdekken 
We gaan samen met Naturalis op zoek naar de 5000 soorten dieren en planten die het 
Nationaal Park rijk is. Daartoe organiseren we met onze vrijwilligers tal van activiteiten, 
variërend van een dag vissen met een kor (een soort visnet) tot een ‘nachtvlinder big 
night’. Dat geeft onze bezoekers nog meer kansen om de rijkdom van het park te 
beleven.  
 

 Jutten en benutten 
Weg met die shovels op het strand! Natuurlijk willen we ‘s zomers schone stranden, maar 
in de winter mag het best wat rommeliger zijn. We halen afval weg, maar laten zeebanket 
na een storm rustig liggen. We geven jutters de kans om nog iets moois te vinden. En we 
benutten de biologische aanspoeling voor natuurlijke kustversterking en verstuiving naar 
het duingebied.  
 

 Natuur in stad en dorp 
We zorgen voor meer natuur in en om de steden en dorpen, zodat er minder druk komt 
op de kwetsbare natuur in de duinen. Ook benutten we kansen om woningbouw en 
infrastructuur meer te integreren in het landschap. Denk aan de ondergrondse 
parkeergarage die onlangs in het duin aan het Katwijkse strand is gebouwd. Of aan de 
nieuwe woonwijken grenzend aan het duinlandschap bij Monster. 
   

 Meten is weten 
We meten regelmatig de toegevoegde waarde van het Nationaal Park. Daarvoor werken 
we samen met hogescholen en universiteiten, die via onderzoek vaststellen of we de 
goede ontwikkeling doormaken. Dat onderzoek richt zich niet alleen op de 
natuurwaarden van het park, maar ook op recreatie, toerisme en economische 
ontwikkeling. Het helpt ons om te weten waar we staan, om bij te sturen waar dat nodig is 
en wat goed gaat, te versterken.  
 


