
Dit is onze natuur

Informatie voor gemeenten | januari 2018

http://www.nldelta.nl/
http://www.nldelta.nl/


www.nldelta.nl

30 Gemeenten

http://www.nldelta.nl/


www.nldelta.nl

Introductie
Grote kans dat u vindt dat leefklimaat, economische groei en een 
groene omgeving voor uw gemeente belangrijke thema’s zijn en dat 
ze speerpunten vormen in uw verkiezingsprogramma. Het behoud en 
de toekomst van natuur en de beleefbaarheid daarvan zijn essentieel 
voor een aantrekkelijke gemeente met een aangenaam woonklimaat. 
Goede recreatieve voorzieningen en efficiënte vervoerverbindingen, voor 
bewoners en toeristen, vergroten economische kansen en versterken het 
ondernemersklimaat. 

NLDelta: de ambitie van de Nederlandse delta 
NLDelta staat met een ambitieus programma voor ontwikkeling van natuur, 
economie en leefbaarheid in een dynamisch gebied van Loevestein tot 
voorbij de Haringvlietdam. Biesbosch en Haringvliet, verbonden door 
water en een uniek ecosysteem, waar mens en natuur al eeuwen hand 
in hand gaan, zijn op weg naar een nationaal park van wereldklasse. Een 
Nederlandse delta waar door bewoners, organisaties en overheden gewerkt 
wordt aan het behoud en de ontwikkeling van sterke natuur en de beleving 
daarvan. Waar honderden grote en kleine ondernemers actief zijn en waar 
het aantal bezoekers uit binnen- en buitenland gestaag groeit.

Nationaal Park van Wereldklasse
In 2016 werd NLDelta Biesbosch-Haringvliet door de vakjury bekroond 
tot ‘Mooiste natuurgebied van Nederland’ in het programma Nationale 
Parken van Wereldklasse van het Ministerie van Economische Zaken. 
Ons Ambitieboek ‘Dit is onze natuur’ vormt de basis van een krachtig, 
gezamenlijk groeimodel. Overheids- en particuliere organisaties nemen 
samen verantwoordelijkheid om de natuur te versterken en verder te 
ontwikkelen als groene motor voor economie en leefomgeving en om een 
groeiend aantal bezoekers aan te trekken en te verspreiden over het gebied.

NLDelta gaat over dynamiek, overgangen en schijnbare tegenstellingen. 
Eb en vloed, land en water, natuur en cultuur, vroeger en nu, droog en nat, 
zoet en zout: het is hier allemaal op korte afstand van elkaar te beleven. 
Door routes te verknopen, vervoersverbindingen te verbeteren, verblijf 
te stimuleren en bezoekers te spreiden ontstaan nieuwe kansen voor 
ondernemers, gemeenten en verenigingen.

De essentie van het NLDelta programma is om met elkaar de schouders 
te zetten onder de uitvoer van projecten die leiden tot één toonaangevend 
Nationaal Park NLDelta: slimme verdeling van gebruiksruimte, verbindingen 
over water, nieuwe arrangementen voor meerdaags verblijf, participatie 
van trotse bewoners, aantrekkelijke belevingsconcepten en natuurlijk een 
gezonde en veerkrachtige natuur. 

Initiatiefnemers NLDelta:

Ook úw gemeente is NLDelta. Het programma verdient een volwaardige 
plek in uw gemeenteprogramma. Met gedeelde ambities voor optimaal 
verbonden natuurgebieden, betere beleefbaarheid, goede verbindingen, 
trotse bewoners en een herkenbare identiteit werken we gezamenlijk aan 
een uniek en aantrekkelijk gebied. Samen halen wij het beste uit onze delta: 
voor bewoners, ondernemers, toeristen en de natuur. 
Wij gaan graag met u in gesprek over wat NLDelta voor uw gemeente doet.

U kunt ons bereiken via info@nldelta.nl. Wij nemen dan zo snel 
mogelijk contact met u op.
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Ambities
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1. NLDelta bestaat uit robuuste, grootschalige en onderling
verbonden natuurgebieden, waar de condities optimaal zijn
voor de diverse, rijke natuur die bij onze delta hoort.

2. De iconen van NLDelta zijn beleefbaar en weerspiegelen, als
parels aan een parelsnoer, de identiteit van ons gebied en de
rijkdom van onze delta.

3. NLDelta is makkelijk bereikbaar vanuit de Randstad en vanuit
Brabant en Vlaanderen. Goede verbindingen over land én water
en bijzondere overnachtingsplekken zorgen ervoor dat je in je
eigen tempo de rust, ruimte en dynamiek van het gebied kunt
ervaren.

4. Het gebied staat bekend als NLDelta, de delta van Nederland.
Toeristen uit heel Nederland en daarbuiten bezoeken het gebied
en delen hun unieke ervaringen met anderen.

5. Bewoners, overheden, ondernemers en organisaties zijn trotse
ambassadeurs van NLDelta. Zij leven al eeuwen met het water
en leveren een bijdrage aan de ontwikkeling en instandhouding
van hun delta.

6. NLDelta heeft een positieve, duurzame invloed op de regionale
economie. We stimuleren ondernemers met vernieuwende
ideeën die de beleefbaarheid van het gebied verbeteren in
samenhang met en met respect voor de natuurwaarden.

Uit Ambitieboek ‘Dit is onze natuur’ 

te downloaden via www.nldelta.nl
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Cees van der Vlist ondernemer en directeur Stichting Werelderfgoed Kinderdijk
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In NLDelta vormen de natuur, mens en economie al meer dan 600 jaar een 
hechte drie-eenheid. Alles draait om leven met de natuur en in het bijzonder 
het water. Het is de plek waar rivierwater uit heel West-Europa de zee 
ontmoet en een internationaal kruispunt voor bijzondere (trek)vissen en 
-vogels, zoals de steur en de vis- en zeearend. Het is een gebied in continue 
ontwikkeling, waar schijnbaar onmogelijke combinaties mogelijk worden. 
Bijzondere contrasten zoals natuur en industrie, steden en trekvogels 
kunnen in één beeld samenvallen. 

Van Slot Loevestein tot Haringvlietdam, NLDelta vertelt een typisch 
Nederlands verhaal. Het verhaal van leven onder de zeespiegel, van tegen 
water beschermen en van water maximaal benutten. De Deltawerken zijn 
nog steeds wereldwijd aansprekend. Vestingsteden zijn verbonden door 
Rijn en Maas en de monding vormt een rijk en dynamisch ecosysteem. 
Heden wordt verbonden met verleden in de oudste steden van Holland: 
Dordrecht en Geertruidenberg. De Waterbus pendelt van de Rotterdamse 
havenstad, de poort tot de rest van de wereld, door de natuur van de delta. 
De Werelderfgoed-parel Kinderdijk getuigt van ons pionierend karakter en is 
de bakermat van ons leiderschap in watermanagement. 

Het gebied staat nooit stil. In NLDelta vinden betrokkenen met verschillende 
belangen elkaar en steken ze samen de handen uit de mouwen. Zo komen 
omvangrijke natuur- en waterprojecten van de grond, zoals Noordwaard en 
Droomfondsproject Haringvliet. De ontwikkeling van schelpdierbanken in 
de Voordelta creëert unieke biodiversiteit hotspots. Initiatieven gericht op 
duurzaam varen en het eerste energieneutrale eiland, Goeree-Overflakkee 
Energy Island, zijn toonaangevend. Het prijswinnende Biesbosch 
MuseumEiland, de metamorfose van Tiengemeten en de renovatie van 
forten en stellingen van de Waterlinies zijn andere prachtige staaltjes van 
ontwikkeling en beleving van wereldklasse. 

Onverwachte wendingen zijn normaal in NLDelta. Om de natuur in het 
gebied een nieuwe impuls te geven worden de Haringvlietsluizen, die de 
zee van de rivier scheiden, op een kier gezet. Aansluitend op het waterrijke 
oerwoud de Biesbosch zorgen de overgangen van zoet naar brak naar zout 
water voor een enorme bio-massaliteit. Er wordt gepolderd en ontpolderd; 
het landschap wordt continu opnieuw ingericht. Het gat door de dijk als 
voetgangerstunnel naar Kinderdijk vormt ook zo’n gedurfde toevoeging.

NLDelta laat zien dat er méér mogelijk is; het ultieme bewijs 
van de vindingrijkheid van de Nederlander.
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Het verhaal van NLDelta
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Samenwerking
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De natuur in NLDelta is de kern van het gebied en verdient de aandacht van 
alle betrokken overheden en bedrijven. De waarden die onze natuur de regio 
biedt voor economie, cultuur en maatschappij worden veelal niet bewust 
gezien. NLDelta wil daar verandering in brengen. Met elkaar kunnen we de 
betrokkenheid bij natuur versterken, van overheden en burgers. Hierdoor 
worden kwaliteiten van onze regio krachtiger verbonden:  
ecologie-economie, cultuur-natuur, landschap-biodiversiteit. 

De initiatiefnemers voor NLDelta hebben zich georganiseerd en werken 
nauw samen met alliantiepartners en deelnemers in de hele regio. 
Gemeenten zijn onmisbare coalitiepartners. Door ambities, programma’s 
en projecten te verbinden, beschermen en versterken we de natuurkwaliteit 
en werken we aan een gezonde, veilige en leefbare regio, waarin de relatie 
tussen mens en natuur zichtbaar, herkenbaar en functioneel blijft.

“Het belang van NLDelta is de samenwerking tussen natuurorganisaties, 
gemeenten, ondernemers en andere partners om het leefklimaat en de 
recreatieve beleving te versterken rondom Haringvliet en Biesbosch. Door 
onderlinge verbindingen, over land en water, wordt het gebied steeds 
aantrekkelijker.”

Daan Markwat, Wethouder gemeente Goeree-Overflakkee, voorzitter 
Landschapstafel Haringvliet

“Met passie voor het gebied de schoonheid blootleggen aan een breder 
publiek, vinden we ook in Hellevoetsluis belangrijk. Door het gebied 
als één delta te zien en bekend te maken, en door onze krachten te 
bundelen kunnen wij uitgroeien naar een gebied van wereldklasse. Voor 
bezoekers én voor onze inwoners en ondernemers, door ze een prachtige 
leefomgeving te bieden waar ze trots op kunnen zijn en in kunnen 
investeren” 

Milène Junius, Burgemeester Hellevoetsluis

“NLDelta is een uniek gebied. Voor ons is de waterdriehoek Molens 
van Kinderdijk, historische binnenstad Dordrecht en De Biesbosch van 
strategisch belang bij het bevorderen van recreatie en toerisme. Bijzonder 
is dat in deze delta natuur, cultuur, historie en innovatie samenkomen.” 

Piet Sleeking, Wethouder gemeente Dordrecht, voorzitter Waterdriehoek

“NLDelta is de bovenregionale overlegtafel voor strategische allianties in 
een gebied van (inter)nationale allure. Dit geeft zowel de inwoners van het 
gebied als bedrijfsleven en overheden de ultieme kans om de eigen ruimte 
niet alleen verder te ontwikkelen, maar juist te activeren op die plekken 
waar de maatschappelijke energie zich aandient.”

Yves de Boer, Burgemeester Gemeente Werkendam
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In 2018 gaan de sluizen van de Haringvlietdam op een kier. 
Daarmee komt er weer een verbinding tussen rivier en zee. 
Trekvissen kunnen vanaf zee weer de rivier opzwemmen en 
terug. Een belangrijke kans voor de natuur én de recreatieve 
ontwikkeling in de delta.



Als eenvoud terug bijzonder wordt

Ignace Schops,
Directeur Regionaal Landschap Kempen en Maasland, President 
Europarc Federation, onafhankelijk voorzitter NLDeltafel

Zowat een jaar geleden zegde ik heel graag “ja” om de NLDeltafel te leiden. 
Daar waren verschillende redenen voor. Als directeur van het Belgisch-
Limburgse Regionaal Landschap Kempen en Maasland vormt de Maas 
een natuurlijke verbondenheid met NLDelta. Anderzijds zag ik kansen om 
informatie en kennis te delen met een ongekend mooie en natuurrijke regio. 

Maar wat me het meest overtuigde was het aanstekelijk enthousiasme 
en de volle goesting van mensen met een hart voor de natuur én voor de 
samenleving. Want net daar ligt een enorme uitdaging! Steeds beter leren 
we hoe het beschermen van natuur, landschap en erfgoed een hefboom kan 
zijn voor een duurzame regio-ontwikkeling en een inclusieve samenleving. 

De NLDeltafel voert regie op de uitvoer van het programma en de ambities en bestaat uit vertegenwoordigers van Landschapstafel Haringvliet, Nationaal Park De Biesbosch, Waterdriehoek, Waterpoort, Biesbosch Streeknetwerk, 

Vestingdriehoek, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Provincie Zuid-Holland en Provincie Noord-Brabant.

Het ontwikkelen van NLDelta is een bijzondere en boeiende reis waar 
gemeentebesturen, provincies, natuurorganisaties, ondernemers en 
bewoners elkaar vinden in een nieuw ecosysteem. Een Nationaal Park 
van wereldklasse, waar de zeearend zwevend zijn thuis vindt in een uniek, 
beleefbaar, waterrijk landschap, waar het fijn wonen en werken is. Jullie 
thuis, waar ik graag op vakantie kom!
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In gesprek
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Wij gaan graag met u in gesprek over wat NLDelta voor uw gemeente betekent. En hoe uw 
gemeenteprogramma kan bijdragen aan de ambities en het programma van NLDelta.

U kunt ons bereiken door te mailen naar info@nldelta.nl

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

klimaatneutraal
natureOffice.com | NL-001-846721

gedrukt
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