
Welkom!



Stichting Weerribben-Wieden
Wie zijn we 

Wat doen we



Programma

• Introductie – voorstelrondje

•Presentatie Nationaal Park

• In Gesprek

•Afsluiting 21:30



Introductie

Voorstelrondje



Wat is Nationaal Park Weerribben Wieden

Van statisch natuurreservaat naar integraal landschapspark:

• Kern met waardevolle natuur in een ruimere landschappelijke,

cultuurhistorische en economische context

• Onderscheidend qua kwaliteit, uitstraling en toegankelijkheid

• Eigen identiteit waarmee bewoners zich verbonden voelen

• Iconen voor de regio en voor Nederland



Wie is de stichting? 

•Nationaal Park aangewezen in 1992 (Wieden er pas bij in 2009)

•Programma 2013  gestopt door decentralisatie natuurbeleid

•Gemeente hield NPWW omhoog (overlegorgaan)

•2017 -> NP als onafhankelijke stichting met directeur

Gemeente, LTO, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, KopTop, KHN, OPS en PB’s

•2020 -> Boost voor NPs richting ‘nieuwe stijl

400.000 euro rijk en 500.000 euro provincie voor procesmatige activiteiten over meerdere jaren

•Mei 2021 -> start werkorganisatie (ongeveer 2,5 FTE)

•Oktober 2021 - > Voorzitter, bestuurders inwonerscontacten en platform 

duurzame ambachten bij stichting

•Programma loopt 2023  af…



Waar zijn we van? 

Ecologie, economie en leefbaarheid in balans

• Klimaat en water

• Robuuste en kwalitatief hoogwaardige natuur

• Tevreden bewoners

• Toekomstbestendige landbouw

• Cultuur en erfgoed

• Duurzaam toerisme



Rol van de Stichting

•Gebiedsaanjager- en ontwikkelaar 

Schetsen gezamenlijk perspectief en partijen koppelen

•Gebiedspromotor

Passende promotie, aanbodontwikkeling en gebiedseducatie

•Gebiedsboard

Bewaker kwaliteiten Nationaal Park en signaleren van kansen en knelpunten

Geen vertegenwoordiger van individuele belangen

Geen Gemeentelijke/overheidsorganisatie (gemeente is wel onderdeel van het bestuur)

Geen beheerder of platform voor beheerdiscussies

Geen projectbureau



De organisatie



slogan

De Stichting zet zich in voor Nationaal Park ‘Nieuwe Stijl’ Weerribben Wieden. Dat houdt in dat de unieke natuur in goede relatie met de omgeving onze

basis is. Die schept de conditie om fijn te wonen, werken en recreëren en heeft een sterke relatie met landbouw, ons erfgoed en ambachten als

rietteelt, punterbouw en visserij. De Stichting houdt zich bezig met het opstarten en stimuleren van projecten die de balans tussen natuur, leefbaarheid

en economie behouden en in evenwicht brengen. Het stichtingsbestuur bestaat uit: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Koninklijke Horeca

Nederland, Ondernemersplatform Steenwijkerland & Vestingstad Steenwijk, LTO Noord, gemeente Steenwijkerland, platform duurzame ambachten en

bestuursleden inwonerscontacten* (en in de toekomst mogelijk rietteelt).

*Bestuursleden inwonerscontacten: Contactpunt PBs en inwoners en stichting



Dit hebben we al met partners gedaan!

• Weerribben Wieden borden in dorpen

• 5 Digitale audiotours

• Herstel Spinnenkopmolen de Wicher

• Koppeling Koloniën van Weldadigheid

• Toeristisch winterarrangement Taman Indonesia

• Gastherennetwerk en educatieprogramma’s

• Vrijwilligersnetwerk en programma



Waar werken we aan?

1    Opbouwen compact Nationaal Park programmateam

2    Ambitiedocument

3    Uitblinken in gastvrijheid

4    Naar een Nationaal Park organisatie van en voor het gebied

5    Toekomstbestendige agrarische sector

6    Van natuur- naar gebiedseducatie



Ambitiedocument:

Door alle belangen te verzamelen kunnen we een gezamenlijke toekomstvisie en      

stappenplan maken:

• Hoe dat er uit gaat zien bepalen we samen!

• We wachten niet op de overheden, maar vragen ze om ons de ruimte te geven

• Voorbereidingen zijn nu in volle gang (landschapsbiografie)

• Najaar 2022 start dit proces



Uitblinken in gastvrijheid:

European Wetland Center

• Nieuw bezoekerscentrum in Ossenzijl

• Ontstaansgeschiedenis van het gebied

• Speciale aandacht ambachten



Uitblinken in gastvrijheid:

Toegangspoorten, routes en informatie

• Treinstation moet toeristisch visitekaartje en 

overstappunt van Steenwijk worden

• Toeristisch overstappunt informatievoorziening (TOP)

Vollenhove, Oldemarkt, Kalenberg,

Blokzijl, Belt-Schutsloot en Sint Jansklooster

• Routes en routenetwerk

Beleefbare en interactieve routes en thema’s voor routes

• App voor bezoekers en data alliantie



Nationaal Park organisatie van en voor het gebied:

Landschapsbiografie

• Gaat vooraf aan ambitiedocument

• Beschrijving van het gebied: 

- Hoe is het gebied ontstaan?

- Beschrijving bodem, water natuur 

- Invloed van de mens

• Verzamelen verhalen en input inwoners



In gesprek met belanghebbenden

• Gesprekken met PBs

•Gesprekken rietsector over toekomst van riet (rietbranden, pacht, vertegenwoordiging)

•Gesprekken met landbouw en duurzame ambachten

•Roadshow voor ondernemers

Nationaal Park organisatie van en voor het gebied:



Toekomstbestendige agrarische sector:

Projecten

• Ambachten experience center en Wiedenvis

• Streekproducten

• Snoeiresten natuur als bodemverbeteraar landbouw

• bloemzaden in akkerranden

• themamiddagen met boeren



• Kinder/senioren adviesbureaus

• Escape the classroom

• Expeditie Turf

• Jeugdnatuurclubs en Junior Rangers

•Gastheren van het Landschap

•Vrijwilligers/groene voorlichters

•Proeftuinen Hogescholen

Van natuur- naar gebiedseducatie:

Educatieprogramma’s



Meer leren over ontstaan van het landschap en de natuur

Wat levert het de doelgroepen op?  

o Feel good

o Trots vanuit hoofd, hart en handen 

o Saamhorigheid  

o Kennis 

o Verdiepende contacten 

o Energie & lol omdat je iets doet waar je goed in bent 

o Gevoel hebben ergens deel vanuit maken 

Dit is waar kan worden samengewerkt: 

o Arrangementen waarin er wordt samengewerkt met verschillende partijen o Langdurige samenwerking zoals 

(school) gidsen  

o Organiseren van evenementen 

o Initiëren van projecten en zelfstandige uitvoering 

o Onderhoud van het landschap 

Ambassadeur van het landschap 



•Wat is jullie behoefte aan contact en informatie?

•Wat betekent het Nationaal Park voor jou? (kansen en beperkingen)

•Wat kan het Nationaal Park voor jou betekenen?

•Wat moet mee naar het Stichtingsbestuur?

•Zou je interesse hebben in een workshop ambassadeur van het landschap en zo ja, wat zou 

je dan graag willen leren?

In gesprek!



Bedankt en tot ziens!



Colofon

Concept en samenstelling: Lisanne Kruiswijk 

Ontwerp en opmaak Teresa Jonkman (BNO)

Maart 2022

www.visitweerribbenwieden.nl

http://www.visitweerribbenwieden.nl


Kerndocumenten

• Standaard Nationale Parken:
https://www.nationaleparkenbureau.nl/standaard+en+leidraad/default.aspx#folder=1818436

• Leidraad Nationale Parken Nieuwe Stijl:
https://www.nationaleparkenbureau.nl/standaard+en+leidraad/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1913471

• Projectplan Nationaal Park Weerribben Wieden:
https://www.touristserver.nl/file/2561/SWW_+Projectplan+NP+Weerribben-Wieden+ns+v1.0+-+05+08+2020+DEF.pdf

• Programma duurzaam beleefbaar toerisme (GEMEENTE):
https://www.steenwijkerland.nl/Over_Steenwijkerland/Toerisme_cultuur_en_evenementen/Toerisme_en_recreatie/Informatie/I

nformatie/Toerisme

• Voorbeeld landschapsbiografie Nationaal Park Hollandse Duinen:
https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2018/01/01/landschapsbiografie-nationaal-park-hollandse-duinen

https://www.nationaleparkenbureau.nl/standaard+en+leidraad/default.aspx#folder=1818436
https://www.nationaleparkenbureau.nl/standaard+en+leidraad/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1913471
https://www.touristserver.nl/file/2561/SWW_+Projectplan+NP+Weerribben-Wieden+ns+v1.0+-+05+08+2020+DEF.pdf
https://www.steenwijkerland.nl/Over_Steenwijkerland/Toerisme_cultuur_en_evenementen/Toerisme_en_recreatie/Informatie/Informatie/Toerisme
https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2018/01/01/landschapsbiografie-nationaal-park-hollandse-duinen

