
 

 
 

  

 

27 maart 2023 

In deze nieuwsbrief vindt u de laatste informatie van het Nationale Parken Bureau. 

Vriendelijke groet, 

Nationaal Parken Bureau. 

 

Interview Eric Luiten, voorzitter 
Visitatiecommissie Nationale Parken 

Als hoogleraar landschapsarchitectuur aan de 

TU Delft denkt Eric Luiten veel na over de 

kwaliteit van het Nederlandse landschap en 

stimuleert hij zijn studenten hetzelfde te 

doen. Sinds 2019 is Eric Luiten voorzitter van 

de visitatiecommissie van de Nationale 

Parken. Deze week werd het Visitatierapport 

van Nationaal Park Nieuw Land 

gepresenteerd. Een interview over de rol en 

functie van de visitatiecommissie nationale 

parken kunt u hier lezen 

 

 

Voortgang Beleidsprogramma Nationale 
Parken 

https://www.nationaleparkenbureau.nl/PageByID.aspx?sectionID=159981&contentPageID=2429233


 

De stuurgroep Nationale Parken, 

bestaande uit een 

vertegenwoordiging van het 

Ministerie van LNV, het IPO en het 

Kernteam Nationale Parken, heeft in 

januari het definitieve concept van 

het beleidsprogramma Nationale 

Parken vastgesteld. Het 

beleidsprogramma ligt nu ter 

besluitvorming voor bij de provincies 

(IPO). Daarna wordt het aangeboden 

aan de Minister voor Natuur en 

Stikstof en vervolgens aan de 

Tweede Kamer. Het 

beleidsprogramma beoogt een 

verdere doorontwikkeling van de 

Nationale Parken richting 2040. 

 

Visitatiecommissie Nieuw Land 

Op verzoek van Nationaal Park Nieuw Land 

(NPNL) heeft de Visitatiecommissie Nationale 

Parken advies uitgebracht over de 

ontwikkelingen in het NPNL. NPNL is het 

jongste Nationaal Park van Nederland. De 

commissie heeft veel waardering voor 

hetgeen in korte tijd is bereikt. In 

het rapport worden adviezen gegeven voor de 

verdere doorontwikkeling.  

 

 

Jaarplan Nationale Parken Bureau 

https://www.nationaleparkenbureau.nl/Nieuws/2426872.aspx?t=Beleidsprogramma-Nationale-Parken
https://www.nationaleparkenbureau.nl/Nieuws/2426872.aspx?t=Beleidsprogramma-Nationale-Parken
https://www.nationaleparkenbureau.nl/Nieuws/2426872.aspx?t=Beleidsprogramma-Nationale-Parken
https://www.nationaleparkenbureau.nl/documenten+en+verslagen/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=2426169


 

 

2023 wordt het jaar waarin het 

nieuwe ‘Beleidsprogramma Nationale 

Parken’ zal worden vastgesteld.  Dit 

jaar is daarom een overgangsjaar 

tussen het in 2022 afgeronde 

Programma Nationale Parken en de 

vaststelling en uitwerking van het 

nieuwe Beleidsprogramma. De 

Minister van LNV heeft het Nationale 

Parken Bureau (NPB) de opdracht 

gegeven om het programma voort te 

zetten en de doelen te borgen. Dit is 

nader uitgewerkt in het Jaarplan voor 

2023.  

 

Pilots Mooi Nederland 

Drie nationale parken zijn geselecteerd voor 

de pilots van het programma Mooi Nederland: 

Weerribben Wieden, Utrechtse Heuvelrug en 

Hollandse Duinen i.o.. Om het gebiedsproces 

(op gang) te helpen zal een bureau 

inrichtingsprincipes ontwikkelen bij opgaven 

die concreet in een park of in de 

overgangszone van nationale parken spelen. 

Het is nadrukkelijk geen inrichtingsplan, maar 

met ontwerpend onderzoek worden wel 

verschillende mogelijkheden en kansen 

verkend, die vanaf het najaar in alle parken 

kunnen worden ingezet. 

  

 

 

Dag van het Nationaal Park  

https://www.nationaleparkenbureau.nl/Nieuws/2429222.aspx?t=Jaarplan-Nationale-Parken-Bureau-
https://www.nationaleparkenbureau.nl/Nieuws/2429222.aspx?t=Jaarplan-Nationale-Parken-Bureau-
https://www.denationaleomgevingsvisie.nl/publicaties/novi-stukken+publicaties/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=2263028


  

Woensdag 24 mei is de jaarlijkse Dag 

van het Nationaal Park. Rondom het 

door Europarc voorgestelde thema 

‘Voortbouwen op onze wortels’ 

organiseren IVN, NPB en SNP een 

landelijke publiekscampagne waarin 

we samen met onze 21 nationale 

parken visualiseren hoe we gaan 

‘Voortbouwen op onze wortels’. 

 

Nieuwe secretaris 

Het SNP heeft een nieuwe secretaris: Erwin 

van den Berg. Het dagelijks bestuur heeft in 

Erwin een ervaren ambtelijk secretaris die 

snel inzetbaar is. Erwin is werkzaam als 

zelfstandig rentmeester/ adviseur en heeft 

ruime bestuurlijke ervaring op het gebied van 

natuur, landschap en verduurzaming van de 

landbouwstructuur. 
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