Nieuw voorzitter Samenwerkingsverband
Sinds juli vervult Michiel Rijsberman, gedeputeerde
provincie Flevoland (D66), de functie van (interim)
voorzitter van het Samenwerkingsverband Nationale
Parken (SNP). Hij is tevens voorzitter van het Platform
en Kernteam Nationale Parken. Rijsberman gaat zich
onder andere inzetten voor een meerjarige visie op de
toekomst van de SNP.

Ode aan het Landschap

Het themajaar Ode aan het Landschap hee

meer kennis, aandacht en waardering te g

voor het Nederlandse landschap. Ook word

nationale parken in de schijnwerpers geze

Er verschenen 6 audioroutes onder de tite

Meesterwerk Nederlands Landschap. En vo

staan een aantal Landschapscafés en het e
Innige Landschap op stapel.

Analyse recreatiezonering Veluwe

Het Nationale Parken Bureau heeft de leidraad
‘Recreatiezonering als methode voor
bezoekersmanagement ter versterking van de
Nationale Parken en natuurgebieden’ opgesteld. Maar
er is altijd ruimte voor nieuwe inzichten. Daartoe heeft
Masterstudent Arjan Freije (VU/TUD) onderzocht hoe
op de Veluwe het recreatiezoneringsplan tot stand is
gekomen en wat we hiervan kunnen leren.

Valwind raast over Utrechtse Heuvelrug

De kracht van moeder natuur heeft zich op

laten gelden in Leersum. Een onverwachte

korte duur heeft enorme schade veroorzaa

dorp en de natuurgebieden in Nationaal Pa

Heuvelrug. De ravage is onvoorstelbaar. N

Utrechtse Heuvelrug heeft de overall coörd

communicatie over de stormschade op zich

2021-soortenjaar Nationaal Park Nieuw Land

Dit jaar staat Nationaal Park Nieuw Land in het teken
van het 2021-soortenjaar. Het doel: minstens 2021
soorten planten, dieren en ander leven in kaart te
brengen in de Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen,
Marker Wadden en Markermeer. Dankzij de enorme
betrokkenheid van ruim 1750 natuurliefhebbers,
soortenorganisaties en experts is dit doel halverwege
het jaar al gehaald! Kijk voor meer informatie en alle
soorten op npnieuwland.nl en doe ook mee!

Nationale parken in de media

In het nieuws verschenen berichten over d
samenwerking tussen Arriva en Nationaal

Hollandse Duinen en de eerste parkinclusie

van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Z

besteedde aandacht aan de Nationale Park

Quest plaatste een artikel over het themaj

het Landschap. Op elkedagvakantie.nl onth

‘verborgen plekjes’ in Nederlandse nationa

NOS 3 op reis bood een overzicht van nati
als zomerse verademingen.

Impressies leernetwerken

Begin juli heeft het Nationale Parken Bureau twee
leernetwerken georganiseerd: een over
landschapsbiografieën en landschapsecologische
systeemanalyses. En een over nationale parken en
regionale verbondenheid. Bekijk het verslag en de
presentaties van beide bijeenkomsten.

