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De vakjury heeft zich in oktober 2016 unaniem uitgesproken over de inzendingen voor de 
verkiezing ‘Mooiste natuurgebied van Nederland’, behorend bij het programma ‘Naar Nationale 
Parken van Wereldklasse’.

Tweeëntwintig samenwerkingsverbanden hebben een bidbook ingediend, waarvan er twintig 
voldoen aan de vereisten voor inzending zoals genoemd in het Reglement voor de verkiezing 
‘Mooiste natuurgebied van Nederland’, behorend bij het programma ‘Naar Nationale Parken van 
Wereldklasse’ (Staatscourant 2016 nr. 22808, 2 mei 2016). De vakjury is buitengewoon enthousiast 
over de inspirerende inzendingen die deze verkiezing teweeg heeft gebracht. Er vormen zich 
verbanden die eerder niet voor mogelijk werden gehouden. De jury is de mening toegedaan dat 
alle ingediende projecten verder zouden moeten worden uitgewerkt en gerealiseerd. Naar het 
oordeel van de jury betreft het hier gebieden, die niet alleen behoren tot de mooiste natuur- 
en cultuurlandschappen van Nederland, maar die door hun unieke eigenschappen tevens de 
mogelijkheid in zich herbergen om uit te kunnen groeien tot Nationale Parken van Wereldklasse.

De jury concludeert uit de inzendingen dat het Nationale Parkenprogramma en de bijbehorende 
verkiezing nu al een nieuw elan hebben losgemaakt in Nederland. Het denken over een 
grotere ruimtelijke samenhang, duurzaam beheer, opschaling van activiteiten en van het 
voorzieningenniveau, kwaliteitsverbetering van de inrichting en samenwerking tussen eigenaren, 
beheerders en bestuurders van de belangrijkste Nederlandse landschappen heeft een belangrijke 
impuls gekregen. 

De vakjury heeft alle inzendingen op zorgvuldige wijze getoetst aan de selectiecriteria uit het 
Reglement. Daar sprake was van een relatief korte voorbereidingstijd zijn sommige voorstellen 
wellicht wat minder uit de verf gekomen, maar zij bieden naar het oordeel van de jury wel 
interessante mogelijkheden. De jury wil benadrukken dat zij ook deze inzenders oproept om actief 
te participeren bij het vervolg. 

http://www.nationaleparkenwereldklasse.nl/wp-content/uploads/2016/05/Reglement.pdf
http://www.nationaleparkenwereldklasse.nl/wp-content/uploads/2016/05/Reglement.pdf
http://www.nationaleparkenwereldklasse.nl/wp-content/uploads/2016/05/Reglement.pdf


De jury draagt – in alfabetische volgorde – de volgende dertien inzendingen voor aan de 
publieksjury:

•  NLDelta Biesbosch – Haringvliet
•  Nationaal Park Drentsche Aa
•  De Friese WIJlanden
•  GrensparkLimburg
•  Nationaal Park Heuvelrug
•  Nationaal Park Hollandse Duinen
•  Nationaal Park Nieuw Land
•  Nationaal Park Oosterschelde
•  Saba en omringende zee
•  Van Gogh Nationaal Park
•  De Veluwe
•  Het Nederlandse Waddengebied
•  Weerribben - Wieden

Het publiek mag hieruit drie gebieden kiezen die de komende jaren in binnen- en buitenland extra 
zullen worden begeleid en ontwikkeld als iconen van de Nederlandse natuur en cultuur. Maar 
zoals de Staatssecretaris de heer Van Dam eens heeft opgemerkt: “De natuur als geheel wordt de 
winnaar van deze verkiezing.” Dat laatste is naar ons oordeel ook in werkelijkheid geschied.

De vakjury is – in unanimiteit – zo enthousiast over alle inzendingen, dat wij de Staatssecretaris 
zullen voorstellen om de realisatie van alle initiatieven te helpen bevorderen en bewerkstelligen. 
De vakjury is bereid om daar ook haar schouders onder te zetten. 

Deze verkiezing is voor onze natuur nu al een groot succes te noemen. Wij wensen het publiek veel 
succes en wijsheid toe. 
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