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Interview Janneke van Montfort 

Janneke van Montfort is al sinds het prille 

begin betrokken bij het Nationale Parken 

Programma en sinds 2018 manager van 

het Nationale Parken Bureau. Na vijf jaar 

neemt zij afscheid. Lees het 

interview met deze gedreven en 

begeesterde aanjager van de 

kwaliteitsslag van de nationale parken: 

“Als het over de nationale parken gaat 

moeten we niet te veel compromissen 

sluiten.” 

 

 

Natuur dat zijn wij! 

 

Vorige maand keken we in Kasteel 

Groeneveld in Baarn terug op vijf jaar 

nationale parken programma. Een 

weerzien tussen gelijkgestemden, 

mensen die zich al jaren inzetten voor de 

nationale parken in Nederland. Maar ook 

enthousiasmerende en deskundige 

sprekers, de uitreiking van het eerste 

exemplaar van het boek Van Nature, 
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verschillende workshops en een blik op 

de toekomst.  

 

Wisseling van de wacht bij Nationale 
Parken Bureau 

Het Nationale Parken Bureau blijft in 

2023 onder leiding van Saskia de Mol van 

Otterloo onverminderd doorgaan met 

inspireren, faciliteren en nationale parken 

ondersteunen die een hogere 

kwaliteitsstandaard ambiëren. Maar naast 

Janneke van Montfort vertrekken ook een 

aantal andere oude bekenden: Angelique 

Vermeulen, Karin Zegwaard en Jori Wolf. 

Deze laatste blijft wel trekker van het 

Expertteam Ruimtelijke kwaliteit en 

Natuur.   

 

 

SNP zoekt secretaris 

 

Voor het overgangsjaar 2023 is het 

dagelijks bestuur van SNP op zoek naar 

een secretaris. Een leuke afwisselende 

functie voor gemiddeld 16 uur in de 

week. Inhuur of detachering is mogelijk. 

Bekijk voor meer informatie over de 

functie het functieprofiel met daarin alle 

informatie over de procedure. Ken je 

iemand in je netwerk waarvoor deze 

functie interessant is? Stuur dan 

het functieprofiel door!  

 

Project verduurzaming toerisme & recreatie 
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VisitBrabant is op verzoek van een aantal 

nationale parken leadpartner voor een 

Europees Interreg project 

over verduurzaming van toerisme & 

recreatie. Half december moest de 

definitieve applicatie ingeleverd worden. 

In het eerste kwartaal van 2023 wordt 

bekend of het project wordt 

goedgekeurd. 

 

 

Campagne Beleef de nationale parken 

 

De campagne Beleef de nationale 

parken leverde weer aardig wat publiciteit 

op. Onder andere dankzij een item in het 

tv-programma Koffietijd, een advertentie 

in de Kampioen van de ANWB en een 

advertentie in Topic Talks in combinatie 

met een interview met Roëll de Ram. Het 

filmpje Don’t go to the Netherlands van 

influencer Benjamin Martinie won in Parijs 

de Click d’Or en heeft al meer dan 63k 

views.   

 

Nationale parken in de media 
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De nationale parken waren regelmatig in 

het nieuws de afgelopen maanden. Van 

discussies over wolven tot samenwerking 

tussen de Waddeneilanden om dit gebied 

duisterder te maken. En in de Tweede 

Kamer is de motie van Tjeerd de Groot 

(D66) over de nationale parken 

aangenomen. Bekijk een selectie van het 

nieuws op de website 

Nationaleparkenbureau.nl. 
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