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Samenvatting
Het realiseren van een Nationaal Park van topklasse. Dat is de 

ambitie van de samenwerkende partners van de netwerkorganisatie 

Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal. De 

afgelopen jaren hebben de betrokken organisaties, in afstemming 

met ondernemers, vrijwilligers en inwoners een gezamenlijke 

route uitgezet om het huidige Nationaal Park De Sallandse 

Heuvelrug uit te bouwen tot één groter en versterkt Nationaal 

Park Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal (NPSH&TR). 

Aanpak tot 2024
Het Ambitieplan komt voort uit een meerjarig proces dat 

in 2018 in een stroomversnelling kwam met de komst van 

‘De Standaard voor de gebiedsaanduiding Nationaal Park’. 

Hierin staan 12 criteria (toegelicht in het Ambitieplan) die 

de kwaliteit van de parken garanderen. Het Ambitieplan 

sluit hierop aan met een uitvoeringsagenda die bestaat 

uit procestrajecten en uitvoeringsgerichte (pilot)

projecten (pilots geven input voor de procestrajecten). 

• In een procesgericht spoor wordt de beoogde 

transitie van het Nationaal Park nader verkend 

en onderzocht met als uitgangspunt het 

streefbeeld voor 2030 voor Nationale Parken.  

• In een uitvoeringsgericht spoor worden lopende 

activiteiten van het Nationaal Park ondergebracht, 

op het gebied van communicatie, educatie, 

marketing en bijvoorbeeld monitoring. Hier worden 

pilotprojecten gekoppeld aan hoofddoelen.

Van 2021 t/m 2023 wordt de verkennings- en 

onderzoeksfase uitgevoerd. Na een tussenevaluatie 

(2021) en eindevaluatie (2023) beslissen de betrokken 

partners of zij de uitvoeringsfase willen inzetten 

vanaf 2024. Tijdens de verkenningsfase worden 

stakeholders in het gebied (eigenaren, beheerders, 

overheden, bewoners en ondernemers) geïnformeerd 

en betrokken. Samen met hen wordt (verder) gewerkt 

aan commitment. Bij de evaluatie wordt ook bepaald of 

er draagvlak is om het ingezette proces te vervolgen.



Doel en streefbeeld 
Het doel is om het bestaande ‘Nationaal Park’ uit te 

bouwen naar een Nationaal Park van topklasse. Dit 

grootste aaneengesloten droge heidegebied van 

Noordwest-Europa, behoort immers tot een select aantal 

gebieden in Nederland, waar de kernkwaliteiten van 

landschap en natuur een zeer hoge waardering kennen. 

De bestuurders van netwerkorganisatie NPSH&TR 

onderschrijven het landelijke streefbeeld voor alle 

Nationale Parken. Dit is gericht op nationale parken 

die in 2030 “iconen zijn met natuurkernen van (inter)

nationale allure en (inter)nationale aantrekkingskracht. 

Ze zijn herkenbaar en vertellen ieder een eigen 

verhaal dat past bij het karakter van het gebied.” De 

natuurkernen liggen in een groter landschappelijk, 

cultuurhistorisch en ruimtelijk ‘ensemble’ met een 

grote diversiteit (binnen en tussen de gebieden). 

Verbondenheid
Er is een sterke beleving van natuur en het 

omliggende landschap. Bewoners, maatschappelijke 

instellingen, overheden en ondernemers voelen 

zich hiermee verbonden. De nationale parken 

zijn ook de basis voor merkontwikkeling van de 

regio, de drijfveer voor toeristische en recreatieve 

campagnes en daarmee voor de sociaaleconomische 

en sociaal-culturele ontwikkeling van de regio. 

De samenwerkende partners van de 

netwerkorganisatie NPSH&TR onderzoeken nu 

hoe dit streefbeeld vertaald en toegepast kan 

worden. Met als overkoepelende ambitie een 

aantrekkelijk, samenhangend, veerkrachtig en 

toekomstbestendig Nationaal Park van topklasse, 

gebaseerd op een gezamenlijke identiteit van 

het Centraal Sallandse Heidelandschap. 
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eigen cultuur-historische identiteit en aantrekkelijkheid. 

De levendigheid van de kernen heeft veel invloed 

op de beleving van bezoekers. Goede voorzieningen 

stimuleren de lokale economie en ontlasten de 

druk op het gebied (spreiding bezoekers). 

4. Verbinding natuur & samenleving versterken

Alle bezoekers maken een bijzondere ervaring mee 

op het gebied van natuur, cultuur en landschap. Zij 

kunnen de unieke waarden beleven en erover leren. 

De betrokken partners trekken samen op om een 

groeiende groep mensen te bereiken die trots zijn 

op NPSH&TR en dit verder verspreiden. Ook laten 

we alle kinderen in de streek kennismaken met de 

unieke waarden van het nationaal park. Bestaande 

trajecten voor wetenschappelijk onderzoek willen we 

continueren en waar mogelijk versterken of verbreden. 

5. Een sterkere merk- en marktpositie 

 in Nederland bereiken

Het Nationaal Park is de buitensportregio van 

Nederland met actieve beleving die ontspant. 

Van vogelspotten, wandelen, hardlopen, fietsen, 

mountainbiken tot meedoen aan één van de 

vele topsportevenementen. Het is belangrijk om 

toe te werken naar meer gemeenschappelijke 

herkenbaarheid en een eenduidige uitstraling (met 

consistente bebordingen en routing). Recreatie en 

toerisme zijn bij uitstek geschikt voor een ecologisch 

verantwoorde economische ontwikkeling. De ambitie 

is om een vervolgstap te zetten in de versterking 

van duurzaam toerisme, waarbij de recreatieve druk 

wordt gespreid over het gehele nationale park.

Vijf strategische doelen
1. Kwaliteit natuur, ruimte en beleving verhogen

Het samenhangende landschaps-ecologisch systeem 

versterken als ‘fundament’ voor het Nationaal 

Park. Binnen de Natura 2000-gebieden worden 

natuurherstelopgaven doorgevoerd, conform 

de beheerplannen. Er is géén sprake van nieuwe 

Natura 2000-gebieden. Met het verhogen van de 

beleving is in meerdere deelgebieden al ervaring 

opgedaan. Meer beleving betreft niet alleen natuur 

en landschap, maar ook de identiteiten van kernen, 

dorpen en het landelijk gebied (cultuurhistorie). 

2. Bijdragen aan transities voor landbouw, 

energie en klimaat zichtbaar maken

Verduurzaming in de landbouw wordt verder 

gestimuleerd. De boer en landbouwsector als drager 

van het landschap zijn van groot belang. Boeren 

moeten zich uitgedaagd én gesteund voelen in 

de transitie. Vrijwilligheid staat voorop! Op het 

gebied van duurzame energie kan het NPSH&TR 

een regionaal ‘platform’ zijn om gemeentelijke 

energievisies en -strategieën af te stemmen op 

bovengemeentelijk niveau. Het transitieproces biedt 

als proeftuin en etalage kansen om praktijkervaring 

op te doen met klimaat-adaptieve maatregelen.

3. Aantrekkingskracht verhogen

Bij de nieuwe opzet voor Nationale Parken is er 

extra oog voor sociaaleconomische aspecten, met 

name voor dorpen en kernen. Dit zorgt voor meer 

verbondenheid met de regionale gemeenschap. Het 

gebied herbergt verschillende dorpskernen met hun 
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Communicatie, participatie & educatie
Procestraject 
De landelijke strategieën van de Nationale Parken 

worden geïmplementeerd. We zetten in op één of 

meer ‘Top-belevingen’ in de natuur. Specifiek voor 

NPSH&TR zijn dit letterlijk hoogtepunten: op de 

26 bergen en belten. Naast activiteiten willen we 

dat bezoekers ook een bijzondere natuurervaring 

(natuur, cultuur en landschap) meemaken om de 

unieke waarden van het Nationaal Park te beleven. 

Het unieke ‘verhaal’ van NPSH&TR is beschreven als 

het Centraal Sallands Heidelandschap. Om dit tot 

leven te brengen, wordt gewerkt met de methode 

van ‘storytelling’. We versterken het landschapsverhaal 

als basis voor educatie en activiteiten. We delen het 

verhaal verder via bestaande ambassadeurs, waaronder 

‘streekholders’ (bedrijven, organisaties en verenigingen) 

en gemeenteraadsleden die al in het gebied actief zijn.

Pilot- en uitvoeringsprojecten
De kennis en vaardigheden uit het procesgedeelte 

worden ingezet in een aantal pilotprojecten. Zo 

krijgt het proces een praktische vertaling.

Er wordt nieuw aanbod gecreëerd door te zorgen 

voor twee topervaringen die de schoonheid van het 

gebied zichtbaar maken. Het programma ‘Ambassadeur 

van het Landschap’ wordt ontwikkeld om (nieuwe) 

doelgroepen’ in te kunnen zetten als ambassadeurs. 

Denk aan: buurtbewoners, gemeenteambtenaren, 

TIP-medewerkers, medewerkers van zorginstellingen 

of agrariërs die streekproducten maken of verkopen. 

Daarnaast zetten we in op het versterken van de 

betrokkenheid en trots van inwoners, bijvoorbeeld 

door de ‘Organizing’ methode, die mensen activeert 

die wel iets willen doen, maar (nog) niet weten hoe.

We leggen verbinding met actuele maatschappelijke 

vraagstukken en ontwikkelingen (o.a. klimaat, 

water, duurzame energie, landbouw) door de 

transitieopgaven te vertalen naar educatie. Samen 

met de gebiedspartners creëren we meer inzicht 

in de educatiebehoeften. Zo worden de verhalen 

van het gebied leidend voor de educatie.

Gebiedsmarketing
De naamsbekendheid van NPSH&TR is nog laag en 

de positionering was onduidelijk. Bovendien kan het 

vermarkten efficiënter en effectiever. De concurrentie 

op recreatief en sportief vlak is echter groot. Daarom 

zetten we voor de gebiedsmarketing in op:

• Inspelen op actieve doelgroepen door het gebied 

uit te breiden van het huidige Nationaal Park naar 

een combinatie met de aanliggende gebieden. 

• Gezondheid, vitaliteit, rust, uitdaging, avontuur, ruimte 

en natuur zijn belangrijke thematische speerpunten. 

• De basisvoorzieningen worden op orde gebracht 

en de beeldbepalende activiteiten en evenementen 

worden uitgebreid (productontwikkeling), 

met spreiding in tijd en ruimte. 

• Realiseren van een organisatiestructuur die 

versnippering voorkomt en de ‘customer 

journey’ rollen en taken verdeelt. 

• De eerste jaren ligt de nadruk op het vergroten van 

bestaande doelgroepen, maar met uitbreiding naar 

Duitsland en Vlaanderen. Als meer evenementen 

en activiteiten ontwikkeld zijn, kunnen ook 

extra doelgroepen worden aangesproken. 



Voorwoord
 Met gepaste trots presenteren de samenwerkende partners 

van de netwerkorganisatie Nationaal Park Sallandse 

Heuvelrug & Twents Reggedal dit Ambitieplan. Afgelopen 

jaren hebben de betrokken organisaties, in afstemming met 

ondernemers, vrijwilligers en inwoners een gezamenlijke 

route uitgezet om het huidige Nationaal Park uit te 

bouwen tot een Nationaal Park van topklasse. De integrale 

aanpak van deze route is in dit Ambitieplan verwoord. 

Het huidige Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug is hierbij als 

het ware het ‘vertrekpunt’ voor de transitie naar het Nationaal Park 

Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal. Insteek daarbij is om de 

gemeenschappelijke identiteit van het grotere gebied naar voren 

te brengen en te onderstrepen. Het gebied verdient deze aanpak 

ook. De regio met z’n vele tinten paars, lila en groen is al eeuwen 

van onschatbare waarde voor het leefklimaat van mens en dier. 

Een waardevol gebied dat wij met elkaar moeten koesteren voor 

toekomstige generaties. Door te investeren willen wij niet alleen 

de ruimtelijke kwaliteit verder verhogen, maar willen wij ook de 

verbondenheid van de inwoners met het gebied versterken. 

Dit Ambitieplan is tot stand gekomen dankzij de inzet en 

inspiratie van een groot aantal betrokkenen. Als voorzitter van de 

netwerkorganisatie heb ik grote waardering voor alle mensen, die 

zich al jaren inzetten om de kwaliteit en diversiteit in dit gebied 

te behouden en te versterken. Wij gaan met elkaar de komende 

jaren de aangegeven ambitie waarmaken. U doet toch ook mee? 

Anneke H. Raven 

Voorzitter Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug 

Burgemeester gemeente Hellendoorn 

Namens het Breed Bestuurlijk Overleg Nationaal 
Park Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal:
Gemeente Hellendoorn

LTO Noord: Salland en West-Twente

Gemeente Hof van Twente

Staatsbosbeheer

Gemeente Raalte 

Natuurmonumenten

Gemeente Rijssen-Holten  

Landschap Overijssel

Gemeente Twenterand 

Waterschap Vechtstromen 

Gemeente Wierden 

Waterschap Drents-Overijsselse Delta

Waterbedrijf Vitens

MarketingOost en Toeristische bureaus in NPSH&TR

IVN Natuureducatie    
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Inleiding

Het ‘Centraal Sallands Heidelandschap’: één ijslob, 26 bergen en 

belten, een tongbekken met rivier en 28 buurtschappen, vormen 

samen één Nationaal Park, verlevendigd door noaberschap.

De bergen en belten tussen Salland en Twente lijken 

ogenschijnlijk willekeurig of lukraak in het landschap te 

liggen. Maar als je de achtergrondgeschiedenis kent, 

kom je erachter dat deze ‘bergen vol beleving’ juist erg 

met elkaar verbonden zijn. Ze zijn zelfs tegelijkertijd 

ontstaan, zo’n 150.000 jaar geleden. Een enorme ijslob 

modelleerde het landschap. Dat gebeurde als een duim 

die drukt in de natte klei, waardoor de zijkant en voorkant 

omhoog komen, maar dan op landschapsschaal. Op 

die manier ontstond niet alleen de Sallandse Heuvelrug 

(met de Holterberg, Haarlerberg, Noetselerberg en 

Koningsbelten), maar ook de Lemelerberg, de Luttenberg, 

de Markelose Berg, de Besthemer Berg en de ‘rug’ bij Hoge 

Hexel. Zesentwintig ‘bergen en belten’ in totaal, allemaal 

gevormd door dezelfde ijslob. In de laagte, een zogenaamd 

tongbekken, die na het afsmelten van de ijslob achterbleef, 

ontstond de loop van de Regge en natte veengebieden, 

zoals het Wierdense Veld. Onze voorouders reageerden 

op dit landschap. Eerst door in de prehistorie bovenop de 

bergen en belten te gaan wonen. We kunnen nu nog hun 

oude (raat)akkers en grafheuvels terugvinden. Later ook 

door onze huidige buurtschappen en dorpen te stichten. 

Dat systeem zat net iets anders in elkaar. Ieder buurtschap 

kreeg een gedeelte van de hoge en lage gronden. Holten, 

Haarle, Noetsele, Hellendoorn en Dammarkte legden hun 

claim op de Sallandse Heuvelrug. Archem en Lemele op 

de Lemelerberg. Zeese en Besthem op de Besthemerberg. 

En bijvoorbeeld Notter en Zuna op de gronden langs de 

Regge. Strakke lijnen verdeelden het landschap in 28 

buurtschappen. Verdeeld, maar toch onderling verbonden 

met een gezamenlijke identiteit (zie FIGUUR I).

Tegenwoordig zijn we onze oude dorpsgrenzen 

grotendeels uit het oog verloren. Want wie weet nog 

waar zijn eigen dorpslandschap begint en eindigt? Met de 

transitie van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug 

(NPSH) naar het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & 

Twents Reggedal (NPSH&TR) willen de betrokken partners 

daar verandering in brengen. Door verleden en toekomst 

met elkaar te verbinden en verweven: van een begrensd 

natuurgebied naar een Nationaal Park op basis van een 

samenhangend landschap-ecologisch systeem, inclusief 

de Regge. Hoe? Door het systeem (waar mogelijk) te 

herstellen, maar juist ook door het adaptief vermogen 

van hetzelfde systeem in te zetten en te benutten ten 

behoeve van de toekomstige generaties. Als exponent 

van het oostelijk zandgebied, één van de karakteristieke 

fysisch geografische regio’s van ons land. Daarmee 

een Nationaal Park op te zetten waar bescherming en 

verbetering van natuur- en landschapswaarden en natuur- 

Figuur I: Overzichtskaart met de samenhangende 

Middeleeuwse dorpslandschappen. Uitgangspunt 

voor de gebiedsafbakening van Nationaal Park 

Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal.
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en landschapsbeleving enerzijds en toekomstgerichte 

landbouw, vrijetijdseconomie en vitale dorpen anderzijds 

hand in hand gaan. Met als doel om de volgende generaties 

dit waardevolle gebied, gebaseerd op de gezamenlijke 

identiteit van het Centraal Sallands Heidelandschap, op 

termijn over te dragen, zodat zij ook in dit natuurrijke en 

toekomstbestendige landschap ook kunnen leven, wonen, 

werken en recreëren. 

De meerwaarde van het predicaat of de status ‘Nationaal 

Park’ is voor de partners van groot belang. Inzet is dan 

ook om het predicaat ‘Nationaal Park’ te behouden uit 

te bouwen naar ‘Nationaal Park van topklasse’. Het op 

te zetten NPSH&TR, het grootste aaneengesloten droge 

heidegebied van Noordwest-Europa, behoort immers 

tot een select aantal gebieden in Nederland waar de 

kernkwaliteiten van landschap en natuur een zéér hoge 

waardering kennen. De Sallandse Heuvelrug heeft 15 jaar 

geleden de erkenning als Nationaal Park gekregen, insteek 

is om deze erkenning nog vele jaren met trots te dragen en 

uit te dragen, óók in de nieuwe hoedanigheid als Nationaal 

Park Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal. 

Context
Het voorliggende Ambitieplan voor het NPSH&TR moet 

worden gezien binnen de context van een meerjarig 

proces, dat met de komst van“De Standaard voor de 

gebiedsaanduiding Nationaal Park” (mei 2018) in een 

stroomversnelling is gekomen. “De nationale parken van 

de toekomst werken aan 12 criteria, die de kwaliteit van 

de parken garanderen. Deze criteria zijn opgenomen in de 

Standaard, het werkkader met de ambitiecriteria voor de 

transitie van Nationale Parken” (zie BIJLAGE I).    

In het Ambitieplan wordt de integrale ambitie, zoals 

omschreven in hoofdstuk 2 “Streefbeeld en doelen”, aan 

de hand van “Thema’s van de Standaard voor de Nationale 

Parken” uitgewerkt in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 gaat in 

op de “Communicatie, participatie en educatie” in relatie 

tot de voorgenomen transitie. In Hoofdstuk 5 wordt de 

“Gebiedsmarketing” van het Nationaal Park omschreven. 

In Hoofdstuk 6 wordt de “Organisatie en governance” 

toegelicht. Hoofdstuk 7 bevat de “Uitvoeringsagenda”, geënt 

op de in de hoofdstukken 2 en 3 geformuleerde ambitie. 

De Uitvoeringsagenda kent een tweedeling in enerzijds 

procestrajecten en anderzijds in pilotprojecten. De 

achterliggende reden van tweedeling houdt verband met 

een aanpak aan de hand van twee sporen. Bedenk hierbij 

wel dat de pilotprojecten eveneens ‘input’ leveren voor de 

procestrajecten:  

A) In een meer procesgericht spoor wordt de beoogde 

transitie van het Nationaal Park nader verkend en onder-

zocht. Het leidende aspect van de transitie is het streef-

beeld voor 2030 voor de Nationale Parken. Een “lonkend” 

perspectief of kwaliteitssprong, in lijn de hoofddoelstel-

lingen, welke zijn vastgelegd in de Nationale Parken Deal 

welke in het voorjaar van 2016 aan de Tweede Kamer 

zijn voorgelegd. Daarin staat omschreven dat voor de 

toekomstig situatie Nationale Parken: 

• een kern hebben die bestaat uit vanuit (inter)nationaal 

perspectief waardevolle natuur, gelegen in een 

ruimere landschappelijke, landschaps-ecologische, 

cultuurhistorische, en regionaal-economische context;

• zich onderscheiden qua kwaliteit, uitstraling en toegan  - 

kelijkheid voor de binnen- en buitenlandse bezoekers;

• een eigen identiteit hebben, waarmee bewoners, 

maatschappelijke instellingen en ondernemers zich 

verbonden voelen;

• aansprekend zijn voor een (inter)nationaal publiek, het 

zijn iconen voor de regio en voor Nederland.

B) In een meer uitvoeringsgericht spoor worden de lopende 

activiteiten van het Nationaal Park ondergebracht. 

Het gaat daarbij om het uitvoeren van activiteiten op 

het gebied van communicatie, educatie, marketing en 

monitoring, maar juist ook om pilotprojecten gekoppeld 

aan de aangegeven hoofdthema’s. Insteek met deze 

pilotprojecten is om in de praktijk ervaringen, kennis 

en vaardigheden op te doen, ten behoeve van het 

procesgerichte spoor. Daarmee krijgt het proces een 

meer praktische ‘vertaling’ hetgeen de betrokkenheid 

van de stakeholders (of ‘st(r)eekhouders’) zal stimuleren.    

Beide sporen hebben vooreerst betrekking op de periode 

2021, 2022 en 2023, waarin uitvoering wordt gegeven aan 

een verkennings- en onderzoeksfase. In het najaar van 

2021 wordt een tussenevaluatie uitgevoerd en rond de 

zomer van 2023 een eindevaluatie. Enerzijds wordt bij de 

evaluaties gekeken naar wat er tijdens de verkennings- en 

onderzoeksfase is gerealiseerd en welke inzichten zijn 

verkregen. Anderzijds wordt het resultaat van de proces- en 

pilotprojecten beoordeeld. Het geheel van beide evaluaties 

moet antwoord geven op de vraag of de betrokken partners 

de uitvoeringsfase van de transitie van het Nationaal Park 

vanaf 2024 willen gaan inzetten. De gebiedspartners hebben 

uitgesproken een voorkeur te hebben om de voornoemde 

uitvoeringsfase al vanaf 2022 in te kunnen zetten.

Tijdens de verkenningsfase worden de stakeholders in het 

parkgebied (eigenaren, beheerders, overheden, bewoners 

en ondernemers) geïnformeerd en betrokken. Samen met 

hen wordt (verder) gewerkt aan commitment, zodat bij de 

evaluatie ook kan worden bepaald of er draagvlak is om het 

ingezette proces te continueren.   



2. STREEFBEELD, AMBITIE EN DOELEN
“Nationale Parken zijn in 2030 de Rembrandts van de Nederlandse natuur met aantrekkingskracht  
op binnen- en buitenlandse bezoekers, plekken waar mensen zich mee verbonden 
voelen, zich thuis voelen. Voor deze en toekomstige generaties.”  

(Concept-Leidraad NP Bureau, januari 2020)

Streefbeeld
Het gezamenlijke landelijke streefbeeld voor alle 

Nationale Parken is als volgt omschreven: “De nationale 

parken zijn in 2030 iconen met natuurkernen van (inter)

nationale allure en (inter)nationale aantrekkingskracht. 

Ze zijn herkenbaar en ze vertellen ieder een eigen 

verhaal, een verhaal dat past bij het karakter van het 

gebied. Ze presenteren zich gezamenlijk en samen 

geven ze de merkwaarde vorm zoals verwoord in het 

verhaal van Nederland. De nationale parken omvatten 

meer dan de natuurterreinen, die oorspronkelijk als 

nationaal park zijn aangewezen. Het zijn gebieden 

waarbinnen natuurkernen liggen in een groter 

landschappelijk, cultuurhistorisch en ruimtelijk ensemble 

en die een grote diversiteit herbergen. Diversiteit binnen, 

maar ook tussen de gebieden. In de natuurkernen 

is ruimte voor dynamiek van de natuur. In de zones 

daaromheen is meer ruimte voor de mens en aandacht 

voor kwaliteit van landschap en cultuurhistorie. Het 

kenmerk van de gebieden is dat deze zijn gevormd 

door (vroeger) menselijk ingrijpen en de manier waarop 

de mens met de natuur is omgegaan, want daarin 

onderscheidt de Nederlandse natuur zich. De diversiteit 

in beleving kenmerkt zich door beleving van natuur 

met op korte afstand de beleving van een ingekaderd 

landschap, en dat deze onlosmakelijk met elkaar 

verbonden zijn. Bewoners, maatschappelijke instellingen, 

overheden en ondernemers in en om het nationale park 

voelen zich ermee verbonden. De nationale parken 

vormen de basis voor de merkontwikkeling van de regio, 

ze zijn de drijfveer voor toeristische en recreatieve 

campagnes, en daarmee voor de sociaal-economische 

en sociaal-culturele ontwikkeling van de regio. Kortom: 

ze zijn het visitekaartje van de regio, maar bovenal van 

de Nederlandse natuur en landschap”. 

Hoofddoelen Nationaal 
Park Sallandse Heuvelrug 
& Twents Reggedal

Het Breed Bestuurlijk Overleg, de bestuurders van  

de netwerkorganisatie NPSH&TR (zie Hoofdstuk 6:  

Organisatie en governance) onderschrijven het 

hierboven geschetste streefbeeld als inspiratie en 

onderlinge verbinding en gaan in de aankomende 

periode verkennen en onderzoeken op welke wijze het 

kan worden vertaald naar en toegepast op het gebied 

van het NPSH&TR. Als ‘overall’ ambitie geldt dan 

ook: op weg naar een aantrekkelijk, samenhangend, 

veerkrachtig en toekomstbestendig Nationaal Park 

van topkwaliteit, van nationale en internationale allure 

c.q. van “topklasse”, gebaseerd op een gezamenlijke 

identiteit van het Centraal Sallandse Heidelandschap. 

De hoofddoelen voor het NPSH&TR, zie FIGUUR II,  

sluiten aan bij de gewenste duurzame 

ontwikkeling voor het park en daarmee bij de 

trits Planet-People-Prosperity, namelijk:

- De kwaliteit van het Nationaal 

Park verhogen (Planet);

- De betrokkenheid van de samenleving in 

het park bij natuur versterken (People);

- Een sterkere merk- en marktpositie van  

het Nationaal Park (Prosperity). 

Strategische doelen Nationaal 
Park Sallandse Heuvelrug 
& Twents Reggedal

Als uitwerking van de genoemde hoofddoelen  

(Planet – People – Prosperity) zijn voor 

het Nationaal Park de volgende vijf 

strategische doelen geformuleerd: 

1) Kwaliteit natuur, ruimte en beleving verhogen;

2) Bijdragen aan transities voor landbouw, 

energie en klimaat zichtbaar maken;

3) Aantrekkingskracht verhogen;

4) Verbinding natuur – samenleving versterken; 

5) Een sterkere merk- en marktpositie 

in Nederland bereiken.

De samenhang is verbeeld in figuur II. 
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Ad 1)  Kwaliteit natuur, ruimte en 
beleving verhogen:

• Versterking kwaliteit natuur en ruimte

Doel is om het samenhangende landschaps-ecologisch 

systeem te versterken als ‘fundament’ van en voor het 

Nationaal Park. Binnen de in het NPSH&TR voorkomende 

Natura 2000-gebieden worden natuurherstelopgaven 

doorgevoerd, conform de beheerplannen. Het gaat 

daarbij om de ‘natuurkernen’ Sallandse Heuvelrug, 

Vecht-Beneden Regge (waaronder de Lemeler- en 

Archemerberg), het Boetelerveld, de Borkeld en het 

Wierdense Veld. Om tot het beoogde herstel van de 

natuurkernen te komen, liggen er grote opgaven op 

het gebied van het watersysteem, stikstofdepositie en 

het met elkaar verbinden van de natuurkernen. Ook is 

het van belang om de toenemende recreatieve druk 

op de natuurkernen te verlagen, door de bezoekers 

beter over het gehele parkgebied te spreiden. 

Buiten de Natura 2000-gebieden wordt ingezet op 

een groen-blauwe dooradering, kruidenrijke akkers, 

kruidenrijke graslanden en houtwallen, één en ander 

op basis van verweving van functies. Geïnteresseerde 

boeren doen hieraan mee op basis van vrijwilligheid 

en worden verleid om mede invulling te geven aan de 

hierbedoelde ambitie, waarbij ingezet wordt op een eerlijk 

en duurzaam verdienmodel. Al met al wordt de algehele 

landschaps-ecologische kwaliteit van het NPSH&TR 

nog meer versterkt. Immers, de verweving van functies 

biedt ruimte voor het realiseren van verbindingen tussen 

natuurgebieden, zodat de biodiversiteit wordt verbeterd. 

Daarnaast kan het voorgenomen beleid Aanpak Stikstof 

extra bouwstenen bieden voor een gebiedsgerichte 

insteek, geënt op een integrale doelstelling.

• Verhogen van de beleving

Samenhangend met de kwaliteitssprong in relatie tot 

natuur en ruimte, is het doel om ook de kwaliteit van 

de beleving in het gehele park te verhogen. In het 

gebied van het NPSH&TR is hiermee in de afgelopen 

jaren in meerdere deelgebieden al de nodige ervaring 

op gedaan. Een zéér aansprekend voorbeeld in dit 

verband is de aanpak en herinrichting van de loop van 

de Regge, over een lengte van 30 tot 35 kilometer. 

Aan de hand van een integrale kwaliteitsslag op het 

terrein van natuur, ruimtelijke kwaliteit, waterbeheer, 

landbouw en recreatie, is het Reggedal in de huidige 

tijd één van de ‘parels’ van het NPSH&TR.  

Hoofddoelen NP Strategisch doel  
(kort)

Thema’s standaard Programmalijnen 
Prioriteiten 2020-2023

Planet
De kwaliteit van 
Nationale parken in 
Nederland verhogen

1) kwaliteit natuur, ruimte 
en beleving verhogen

I

Natuur en 
landschap

Ruimtelijke 
samenhang, 
kwaliteit en fysieke 
herkenbaarheid

2) bijdragen aan transities 
voor landbouw, energie en 
klimaat zichtbaar maken

People
De betrokkenheid van 
de samenleving bij 
natuur versterken

3) aantrekkingskracht verhogen II

Eigen 
gebiedsidentiteit en 
aantrekkingskracht

Zichtbaarheid en 
aantrekkingskracht, 
bekendheid, beleving 
en gebiedsidentiteit

4) verbinding natuur – 
samenleving versterken

IV

Educatie

V

Wetenschappelijk 
onderzoek

Profit/ prosperity 
Een sterkere merk- 
en marktpositie van 
nationale parken 
in Nederland

5) een sterkere  
merk- en marktpositie in 
Nederland bereiken

III

Sociaal economische 
ontwikkeling

Regionale economie 
en partners
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FIGUUR II: Hoofddoelen, strategische doelen, thema’s standaard en programmalijnen
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bedrijfsvoering en gewaardeerd worden door de omgeving. 

Vitale (kringloop)landbouw met perspectief, een eerlijk 

en duurzaam verdienmodel, kavelruil, kenniskringen 

(o.a. Vruchtbare Kringloop Overijssel), landbouw-

inclusieve natuur en boeren met drinkwater zijn een 

aantal aspecten om concreet mee aan de slag te gaan. 

We kennen in het gebied van NPSH&TR een diverse 

landbouwsector. Groot, klein, intensief, extensief, 

veehouderij en akkerbouw etc. etc. De melkveehouderij 

is het meest voorkomende bedrijfstype, daarna varkens, 

pluimvee, akkerbouw en overige sectoren. Boeren en 

tuinders passen zich continu aan, aan de maatschappelijke 

ontwikkelingen en de vraag uit de markt. Dat gaat niet altijd 

vanzelf. Landbouw zit al tientallen jaren in een ‘race to the 

bottom’ voor wat betreft opbrengstprijzen. Aan de ander 

kant worden er steeds meer eisen gesteld aan de manier 

van produceren, voor wat betreft emissies, dierenwelzijn 

etc.. Op dit punt is juist sprake van een ‘race to the top’. 

De combinatie van de beide voornoemde ontwikkelingen 

wringt zich. De opbrengstprijzen dalen veelal, terwijl de 

kosten sterk zijn gestegen! Het moet anders en het kan 

anders. Het moment is daar om hier als gebied invulling aan 

te geven. De partners van het Breed Bestuurlijke Overleg 

van het NPSH&TR hebben uitgesproken, dat de landbouw 

daarin een cruciale rol vervult en moet blijven vervullen. 

De landbouw heeft behoefte aan grond om te extensiveren. 

De veehouderij moet grondgebonden zijn/ worden. 

Daarnaast zijn er vragen vanuit de maatschappij om functies 

Het verhogen van het belevingsaspect is niet alleen aan 

de orde voor de natuur en het landschap in het park. 

Deze ontwikkeling wordt ook kracht bijgezet door de 

identiteiten van kernen en dorpen in dit cultuur-historisch 

gebied te bundelen. Goed beschouwd zijn het zijn 

verschillende hoofdstukken, die samen een compleet 

verhaal vormen. Het is dan ook de ambitie om het verhaal 

zichtbaar te maken en de bezoeker het te laten beleven.

Ad 2) Bijdragen aan transities voor landbouw, 
energie en klimaat zichtbaar maken:

• Landbouwtransitie

De verduurzaming, die in de landbouw in de afgelopen 

jaren al is ingezet, wordt in het NPSH&TR met oprechte 

ambitie en daadkracht verder gestimuleerd. Kan het 

NPSH&TR het Nationaal Park zijn waar in de aankomende 

jaren vanuit de aanwezige coöperatieve grondhouding 

(‘noaberschap’) van de betrokken partners, de meest 

inspirerende wijze van samengaan tussen natuur 

en landbouw worden gerealiseerd? Op dit punt wil 

het Nationaal Park het verschil maken. De boer/ de 

landbouwsector als drager van het landschap is en blijft 

van groot belang. “We hebben de boeren keihard nodig”! 

De agrarische sector maakt zich zorgen of de vele opgaven, 

die worden neergelegd in het landelijk gebied, wel allemaal 

gedragen kunnen worden. Boeren moeten zich uitgedaagd 

én gesteund voelen in de transitie. Jonge boeren moeten 

perspectief zien, zodat ze vol enthousiasme het bedrijf 

overnemen en ontwikkelen in lijn met de wensen vanuit 

de maatschappij, een economisch en sociaal gezonde 
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smog en/of fijnstof. Dergelijke zaken hebben een grote 

impact op onder andere de landbouwsector. Deze zal zich 

moeten aanpassen aan een grotere weervariabiliteit en 

een langer of juist korter groeiseizoen. De toename van 

de kans op wateroverlast, overstroming en langdurige 

droogte vergt gericht adaptatiebeleid en planning op 

lange termijn. Alle betrokken partners zijn zich hier 

terdege van bewust. Het transitieproces van het NPSH&TR 

biedt kansen en mogelijkheden om de uitdagingen 

aan te gaan en met elkaar onderzoek te doen naar en 

praktijkervaring op te doen met klimaatadaptatieve 

maatregelen. Het NPSH&TR benutten als ultieme 

‘proeftuin’ en ‘etalage’. Ook in relatie tot onderzoek.

Binnen het geheel van de klimaatadaptatie neemt het 

watervraagstuk in het NPSH&TR een speciale plek in. 

Enerzijds vanwege de fysisch-geografische en ecologische 

omstandigheden en anderzijds vanwege de functies in 

en rond het gebied. In de beoogde transitie van het park 

zijn natuur en landbouw de dragende functies. Beiden 

vormen immers het ‘dominante’ ruimtegebruik. Natuur 

en landbouw zijn afhankelijk van een goed functionerend 

bodem- en watersysteem. Water is cruciaal voor de 

bodems van de natuur- en de landbouwgebieden, zowel 

kwalitatief als kwantitatief. De toenemende droogte van 

de laatste jaren zorgt met name voor de oostelijke en 

hoger gelegen zandgronden, dus in het NPSH&TR, voor 

extra problemen. Naast het voorgaande groeit de vraag 

naar drinkwater in Overijssel. De problematiek neemt dus 

eerder toe dan af. In het NPSH&TR liggen meerdere grote 

winningspunten, welke drinkwater van hoge kwaliteit 

voortbrengen. Gezien de schaal van het Nationaal Park, is 

het mogelijk om op systeemniveau te zoeken naar nieuwe 

manieren voor de winning van drinkwater, die kunnen 

bijdragen aan een robuuste en klimaatadaptieve oplossing 

voor het watervraagstuk. Er is gemiddeld genomen 

voldoende water beschikbaar. De uitdaging is om dat water 

te benutten voor natuur, landbouw en drinkwaterwinning. 

De voornoemde functie van het NPSH&TR als ‘proeftuin’ 

en ‘etalage’ biedt in deze een kansrijke faciliteit.

Ad 3) Aantrekkingskracht verhogen:
• Levendigheid en ‘noaberschap’

Het gebied herbergt verschillende dorpskernen met elk hun 

eigen cultuur-historische identiteit en aantrekkelijkheid. 

Binnen deze kernen zorgen vooral de centra voor 

levendigheid. Deze levendigheid heeft invloed op de 

beleving van de bezoeker. Hoe groter de aantrekkelijkheid, 

belevingswaarde, hoe vaker en langer de bezoeker in de 

kern wil komen en verblijven. Naast dat de lokale economie 

hier profijt van heeft, kan deze ontwikkeling er ook zorg 

voor dragen dat de druk op andere (natuur) gebieden meer 

te combineren en/of te verweven. Er is onder andere de 

wens naar meer biodiversiteit. Ook is er een streven om 

natuurgebieden met elkaar te verbinden. Boeren willen en 

kunnen hierin een bijdrage leveren. Agrarisch natuurbeheer 

is een vorm waarbij biodiversiteit kan worden bevorderd. 

Ook kan hiermee een overgang worden gevormd van 

natuurkerngebied naar (intensieve) landbouw. Verbindingen 

tussen natuurgebieden kan met verschillende vormen van 

natuur op landbouwgrond ingevuld worden. En boeren 

zouden ook een rol kunnen spelen in bepaalde vormen van 

natuurbeheer. Dit alles wel onder voorwaarde dat er een 

duidelijk en langdurig verdienmodel voor de boer onder ligt. 

Het is immers geen vrijwilligerswerk. Te denken valt aan 

groenblauwe diensten of andere vormen van vergoeding.

Meer ‘dynamiek’ in grondtransacties is voor de 

landbouwtransitie óók van belang. Kavelruil is hiertoe een 

goed instrument. Enerzijds om versnippering van percelen 

met landbouwkundig gebruik te verminderen, anderzijds 

om een betere match tussen eigendom en/of gebruik en 

de gewenste ‘maatschappelijke’ functie te realiseren. Als 

boeren de grond dichter bij huis krijgen in grotere kavels 

met een grote huiskavel heeft dat diverse voordelen. 

Weidegang is makkelijker te realiseren en een koe in de 

wei wordt zeer gewaardeerd door de maatschappij. Minder 

versnippering betekent ook minder landbouwverkeer. 

Dit komt de verkeersveiligheid ten goede. Economisch 

zijn grotere kavels ook beter voor de boer. En door 

kavelruil kan er grond vrijgespeeld worden voor andere 

‘maatschappelijke’ functies. Het spreekwoordelijke mes 

snijdt dan aan twee kanten. Het is dan ook van belang om 

dit instrument breed in te kunnen zetten in NPSH&TR.

• Duurzame Energie

De komende jaren zal het aantal zonnevelden en 

windmolens in Overijssel fors groeien. In de Regionale 

Energie Strategieën (hierna RESsen) van West Overijssel en 

Twente worden o.a. ambitie en principes voor ruimtelijke 

inpassing vastgelegd. De RESsen gaan, in 2020-2021 

richting geven aan de locaties of locatievoorwaarden 

voor wind en zon en de ruimtelijke inpassing op locatie 

van de opgave. Zoveel mogelijk wordt daarbij de 

samenhang en verbinding gezocht met andere opgaven. 

Het Nationaal Park biedt zich aan als regionaal ‘platform’ 

om de gemeentelijke energievisies en -strategieën 

op een bovengemeentelijk niveau af te stemmen. 

• Klimaatadaptatie 

In Nederland, dus ook in het NPSH&TR, zullen de effecten 

van klimaatverandering naar verwachting significant zijn. 

Het gaat daarbij om effecten zoals temperatuurstijging, 

droogte, meer extreme neerslag en wateroverlast en 
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met de kennisinstituties van ons land, te behoeve 

van onderzoeks- en monitoringstrajecten. Veelal 

gerelateerd aan het beheer van de Natura 2000-gebieden 

welke in het park zijn gelegen. Ambitie is om in de 

aankomende jaren deze trajecten te continueren en 

waar mogelijk te versterken, dan wel te verbreden.

Daarnaast wordt het NPSH&TR met regelmaat ingezet 

als onderzoeksobject voor studenten van verschillende 

opleidingen. Onlangs heeft hoogleraar Adriaan Geuze 

van Wageningen University & Research zich met een 

groep internationale studenten van de opleiding 

landschapsarchitectuur geboden over een duurzame 

toekomst van ons landschap in het NPSH&TR, met oog 

voor meerdere thema’s, te weten wateropgaven, duurzaam 

toerisme, landbouw, economie, natuur en erfgoed. 

Het NPSH&TR wil in de aankomende periode met name 

ruimte bieden voor toegepast onderzoek. Daarbij kunnen 

een tweetal voorbeelden worden genoemd. Als eerste 

is in juli 2020 de publicatie verschenen van de pilot 

Salland, getiteld “Op weg naar een New Deal tussen 

boer en maatschappij”. Onder leiding van het College 

van Rijksadviseurs is studie verricht naar en voorstellen 

gedaan voor een landschaps-inclusieve landbouw. Ambitie 

is om in de aankomende jaren met een praktijkgerichte 

aanpak een vervolg te geven aan voornoemde pilot.  

Als tweede is tijdens de voorbereiding van het Ambitieplan 

een onderzoeksinitiatief van  Waterbedrijf Vitens in beeld 

gekomen, getiteld “Panorama Waterland; op zoek naar 

een eeuwig schone waterbron’, vertrekkend vanuit de 

kenmerken van bodem en water. Het gaat om onderzoek 

naar integrale ruimtelijke visie voor gebieden op de hoge 

zandgronden, waarbij een gebied wordt ingericht rond 

een ‘eeuwige schone waterbron’. Eerder is geconstateerd 

dat het watervraagstuk in het NPSH&TR vanwege de 

specifieke omstandigheden en de combinatie van functies 

en opgaven een speciale plek inneemt. De urgentie is, 

gezien het weerbeeld van de afgelopen jaren, aan de orde. 

Het NPSH&TR wil dan ook ruimte bieden aan integrale 

verkenningen omtrent het watervraagstuk, afgestemd 

met en op de betreffende bestuurlijke trajecten. 

Ad 5) Een sterkere merk- en marktpositie 
in Nederland bereiken:

• Gebiedsmarketing

De belofte die NPSH&TR wil invullen, is verwoord in de 

propositie ‘Bergen vol beleving’: “Sallandse Heuvelrug 

& Twents Reggedal staat voor actieve beleving die 

ontspant. Het is dé buitensportregio van Nederland, 

beroemd om haar MTB routes. Of je nu wilt vogelspotten, 

ontlast worden. Door goede voorzieningen te treffen, zijn 

recreanten eerder geneigd een bezoek te brengen aan een 

kern of de kern gebruiken als startpunt. In een aantal centra 

wordt, geïnspireerd door het ‘noaberschap’, al samen met 

onder andere ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners 

en overheidsinstellingen gewerkt om deze belevingswaarde 

te vergroten en haar identiteit te versterken.  

• Verbondenheid met regionale gemeenschap

Vanwege de nieuwe opzet van de Nationale Parken is 

er extra oog voor de sociaal-economische aspecten 

van het gebied, met name gekoppeld aan de dorpen en 

kernen. Er zal een verbinding worden gezocht met de 

Stadsbeweging Overijssel. Daarbij zijn onder andere de 

aspecten van welzijn, leefbaarheid en ‘brede’ welvaart 

aan de orde. Voor de toekomst is het van belang dat de 

verbinding tussen ecologie en economie géén kwestie 

is van een beleidswens, maar blijkt uit een toegenomen 

draagvlak vanuit de regiobewoners, waarbij het Nationaal 

Park niet een soort ‘Fremdkörper’ is, maar juist een 

‘vertrouwd’ onderdeel is van de gebiedsidentiteit. 

Ad 4) Verbinding natuur – samenleving versterken: 
• Educatie en participatie

Inwoners van NPSH&TR zijn zich bewust van de 

unieke waarden van de natuur, het landschap en de 

cultuurhistorie van het Nationaal Park en committeren 

zich aan het beschermen en versterken van deze 

waarden voor huidige en toekomstige generaties.

Alle bezoekers van NPSH&TR maken een bijzondere en 

unieke ervaring mee op het gebied van natuur, cultuur 

en landschap. Ze kunnen de unieke waarden van het 

Nationaal Park beleven en erover leren. De historische 

en actuele samenhang tussen natuur en landbouw 

(waar kan ook de actuele klimaat- en energieopgave) 

kan worden ervaren door unieke belevenissen in 

het park. De betrokken partners trekken samen op 

om een groeiende groep mensen te bereiken die 

‘Trots op NPSH&TR zijn en dit verder verspreiden.

Liefde voor de natuur ontstaat vaak in iemands 

jeugd. Daarom is het nodig om kinderen in aanraking 

te brengen met natuur. Specifiek voor deze streek 

laten we alle kinderen kennismaken met de unieke 

waarden van NPSH&TR – ongeacht de achtergrond, 

het opleidingsniveau of de sociaaleconomische 

status van de gezinnen waar zij uitkomen.

• Wetenschappelijk onderzoek

De TerreinBeherende Organisaties (TBO’s) van 

NPSH&TR hebben op meerdere terreinen contacten 
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wandelen of hardlopen, fietsen of mountainbiken of 

meedoen met één van de vele topsport evenementen. 

De Regge biedt bovendien vele mogelijkheden voor 

(avontuurlijke) waterbeleving en het gebied herbergt 

verrassende routes voor ruiters en menners. Kortom: je 

kunt je lijf inspannen en je hoofd leegmaken”. Om het 

gebied als zodanig te benadrukken is het van belang om 

toe te werken naar gemeenschappelijke herkenbaarheid 

en eenduidige uitstraling. Voor wat de voorzieningen 

betreft is het van belang dat de basis op orde is en dat de 

bebordingen en routing op gebiedsniveau consistent is. 

• Toerisme en recreatie

Vrijetijdseconomie wordt gezien als een verbindend 

element voor het NPSH&TR, waarbij het zowel gaat om 

de regiobewoners (recreanten) als om de bezoekers 

van buiten de regio (toeristen). Goed beschouwd is de 

boodschap naar beide groepen: komt dat zien en beleven, 

maar respecteer de kwetsbaarheid van natuurwaarden. 

Alle betrokken gemeenten geven aan dat een gepaste 

versterking van de beleving en de daarmee gekoppelde 

vrijetijdseconomie gewenst is. Recreatie en toerisme 

zijn namelijk bij uitstek geschikt om een bijdrage te 

leveren aan een ecologisch verantwoorde economische 

ontwikkeling. De Regge is een belangrijke verbindende 

recreatieve factor in de regio die benut en uitgebouwd 

kan worden. Ambitie is dan ook om een vervolgstap te 

zetten in duurzaam toerisme, waarbij de recreatieve druk 

wordt gespreid over het gehele NPSH&TR en (potentiële) 

bezoekers wordt gewezen op de vele verschillende 

belevingsplekken, die het gebied rijk is. Daarbij is het 

van belang om de bezoeker juist ook te wijzen op de 

minder bekende deelgebieden. Wel geldt dat spreiding 

alleen kan werken, als er voldoende kwaliteit is om 

mensen naar toe te verwijzen (spreiden via verleiden). 

Door de eerder aangehaalde ontwikkeling van het Reggedal 

(zie Ad 1 Kwaliteit natuur, ruimte en beleving verhogen:) is 

het bijvoorbeeld nu mogelijk om mensen van de berg(en) 

naar het Reggedal te leiden. Dat geldt ook voor spreiden 

van bezoekers naar de omliggende dorpen, steden en 

cultuurhistorisch waardevolle plekken. Zelfs ook op een 

grotere afstand. Het bereik op een e-bike is groot. Een 

fietstocht van 50 tot 60 kilometer is voor veel recreatieve 

e-bikers geen uitzondering. Er is in de afgelopen jaren 

veel geïnvesteerd in de centra van de dorpen en steden, 

zodat dit goede start- of rustpunten zijn geworden. Ook 

routestructuren voor fietsen en wandelen zijn aangepast, 

zodat deze nu ook door het centrum van de dorpen en 

steden lopen. In meer algemene zin is de ontsluiting van 

het park een zorgpunt, ondermeer vanwege oponthoud 

bij gekoppelde fietsverbindingen, gerelateerd aan de 

langverwachte besluitvorming omtrent de N35. Dit 

geldt eveneens voor de Noord-Zuid-verbinding in het 

park, deze verdient evenzeer de volle aandacht. 

Overige doelen en bestuurlijke afstemming
Het is ook een ambitie van het Nationaal Park om haar 

agenda nadrukkelijk af te stemmen met andere agenda’s 

of beleidstrajecten welke voor het NPSH&TR gelden 

en aansluiten bij de geformuleerde doelen zijn, zowel 

vanuit het Rijk, Provincie als de betrokken gemeenten. 

Van belang om in dit verband een tweetal trajecten 

expliciet te noemen, te weten het InterBestuurlijk 

Programma Vitaal Platteland (Twente-Salland) en de 

Omgevingsagenda Oost. In relatie tot de eerstgenoemde 

vormt het Nationaal Park een verbindende schakel en 

uitwisselingsplatform tussen de beide deelregio’s, in 

relatie tot de laatstgenoemde wordt NPSH&TR als één 

van de ‘Groene Schatkamers’ beschouwd van Oost-

Nederland, naast de Veluwe en Weerribben-Wieden. 
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FIGUUR II: Hoofddoelen, strategische doelen, thema’s standaard en programmalijnen

‘onderlegger’ voor het transitieproces, gecombineerd 

met een landschaps-ecologische analyse tot een 

landschapsstrategie- of visie. Er wordt toegewerkt naar 

een perspectiefvol én adaptief gebied. Met een robuuste 

en integrale watervoorziening, welke voldoende water 

biedt voor natuur, landbouw en de drinkwatervoorziening. 

Het gebied biedt ruimte voor een brede diversiteit 

aan agrarische activiteiten, landschaps-inclusieve 

vrijetijdsbedrijven, een duurzame energievoorziening 

en (economisch) vitale dorpen en kernen.

2. Ecologische samenhang  
met natuurlijke processen

Het nationaal park  kent in haar gebied  meerdere 

en/of samenhangende ecosystemen met duurzaam 

functionerende abiotische en biotische relaties. In de 

Thema Natuur en landschap
1. Omvang
Het nationaal park heeft een natuurlijke omvang die wordt 

bepaald door de begrenzing van een aaneengesloten 

landschaps-ecologische of landschappelijke eenheid 

waarbinnen één of meerdere natuurkernen liggen waarvan 

er ten minste één een omvang heeft van minimaal 1000 ha. 

Is de oppervlakte van het huidige Nationaal Park De 

Sallandse Heuvelrug zo’n 3.500 ha, de contour van NPSH&TR 

kent een oppervlakte van zo’n 50.000 tot 60.000 ha, met 

een vijftal Natura 2000-gebieden, te weten Sallandse 

Heuvelrug, Vecht-Beneden Regge, Boetelerveld, Wierdense 

Veld en Borkeld. Het gebied wordt nader geduid aan 

de hand van een reeds uitgevoerd landschapsbiografie. 

De ‘output’ van de landschapsbiografie vormt de 
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natuurkernen komen natuurlijke processen op grote schaal 

voor. In het gebied zijn significante macrogradiënten 

binnen en tussen landschapstypen en tussen natuur, 

half-natuur en duurzaam beheerd productielandschap.  

Topkwaliteit natuur in een cultuurhistorisch landschap, 

met aandacht voor authentieke kenmerken. Met de 

methodiek van het Overijssels Erfgoedraamwerk (door 

Landschap Overijssel) wordt uitvoering geven aan 

de omschreven opgave uit de Standaard/ Leidraad. 

Deze methodiek werkt de landschapsbiografische 

gedachte uit door met landschapsmatrixen een 

combinatie te maken tussen het natuurlijke landschap, 

het middeleeuwse dorpslandschap en het recente 

landschap. Met de uitkomsten van deze methodiek 

worden de logische (historische) begrenzing van 

het gebied, de samenhangende ecosystemen, de 

gebiedsidentiteit en de cultuurhistorische waarden van 

Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal 

(NPSH&TR) afgebakend en beschreven. Tevens wordt 

in aanvulling daarop een landschaps-ecologische 

systeemanalyse uitgevoerd, zie BIJLAGE II. Eén en ander 

resulteert in een landschapsstrategie (landschapsvisie 

en ontwikkelingsplan), volgens onderstaand model.

De natuurkernen fungeren als brongebied om de omgeving 

biodiverser te maken en andersom helpt een extensiever 

gebruik in deze zone aan te vergroten van draagkracht 

van het geheel (systeemherstel, maar ook rust). Welke 

kernkwaliteiten (soorten, vegetatietypen) herbergt het 

onderzoeksgebied, waar liggen de hotspots in biod iversiteit 

en welke soorten of vegetaties kunnen als kenmerkend 

worden beschouwd voor in het gebied manifesterende 

natuurlijke processen of landschapshistorische 

patronen? Een trendmatige analyse van kenmerkende en 

karakteristieke soorten (en hun bijbehorende eigenschappen 

en levensstrategieën), ecotopen, vegetatietypen zal worden 

vertaald naar de belangrijkste veranderingen in ecologische 

kwaliteit en natuurlijke processen in het gebied. Deze 

analyse geeft dus inzicht in de ruimtelijke verspreiding van 

soorten en in de belangrijkste bottlenecks voor herstel.

Natuur-inclusieve en landschaps-inclusieve 

landbouw én landbouw-inclusieve natuur

Natuur-inclusieve en landschaps-inclusieve landbouw 

is een vorm van landbouw waarbij meer rekening wordt 

gehouden met de natuurlijke processen. In de eerder 

aangehaalde pilot Salland, uitgevoerd onder aanvoering 

van Berno Strootman, is met meerdere gebiedspartners 

en deskundigen uitvoerig nagedacht en gediscussieerd 

over concretisering van deze wijze van landbouwkundige 

bedrijfsvoering. Vanuit wederkerigheid zou óók een 

vorm van landbouw-inclusieve natuur denkbaar moeten 

zijn. Insteek is om met de gebiedspartners pilots op 

te zetten, waar in het kader van diversiteit in beheer 

een vorm van landbouw kan plaatsvinden. Denk aan 

extensieve akkers, schrale graslanden en dergelijke. 

Eén en ander kan worden toegepast in overgangszones 

of gebieden waar functies meer met elkaar worden 

verweven. Afstemming op de draagkracht van het 

water- en bodemsysteem kan mede richtinggevend 

zijn voor de keuzes die daarbij worden gemaakt.
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de natuur levend, voor nu en de toekomst, maar bewaart 

ook de leefbaarheid voor bewoners en bezoekers. 

De Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal staat voor 

actieve beleving die ontspant. Het is dé buitensportregio 

van Nederland, beroemd om haar MTB routes. Of je 

nu wilt vogel-spotten, wandelen of hardlopen, fietsen 

of mountainbiken of meedoen met één van de vele 

topsport evenementen. De Regge biedt bovendien vele 

mogelijkheden voor (avontuurlijke) waterbeleving en het 

gebied herbergt verrassende routes voor ruiters en menners. 

Kortom: je kunt je lijf inspannen en je hoofd leegmaken. 

De Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal staat voor 

ondernemerschap en gastvrijheid op een ‘Sallandse 

manier’. Je welkom voelen en ongedwongen meedoen 

aan één van de vele activiteiten die hier worden 

georganiseerd. Alles in een informele, prettige en 

sociale sfeer. Je voelt dat dit hier in de genen zit.   

Kom en laat je verrassen door onze unieke 

natuur, vele activiteiten en hartelijke mensen. 

Welkom in Nationaal Park Sallandse Heuvelrug 

& Twents Reggedal. Bergen vol beleving!

In de aankomende jaren zal de ruimtelijke 

inrichting en kwaliteit in overeenstemming worden 

gebracht met de positionering, zodat de ‘belofte’ 

aan de bezoekers gestand worden gedaan.  

5. Samenhang en identiteit
De natuur-, cultuurhistorische en landschapswaarden 

laten een zodanige samenhang zien dat de 

identiteit van het gebied versterkt wordt. 

De resultaten en inzichten van de in de afgelopen maanden 

uitgevoerde landschapsbiografie zullen, in combinatie 

met de gebiedsidentiteit van het “Centraal Sallands 

Heidelandschap”, tonen aan dat de ontstaansgeschiedenis 

in een groot aantal deelregio’s behouden, afleesbaar en 

beleefbaar is. De aanwezige waarden laten samenhang 

zien, welke de identiteit versterkt. Eén en ander 

komt naar voren in de eerste concept-rapportage en 

presentatie. Er is een schat aan informatie verzameld, 

welke in de aankomende maanden wordt uitgewerkt 

en vervolgens teruggekoppeld aan en gedeeld met 

inwoners, ondernemers, organisaties en overheden.    

6. Herkenbaarheid en beleefbaarheid
Een nationaal park onderscheidt zich qua uitstraling en 

beleefbaarheid, toegankelijkheid en herkenbaarheid 

voor binnen- en/of buitenlandse bezoekers. Het 

3. Natuur-, cultuur- en landschappelijke 
waarden zijn onderscheidend

De natuurwaarden (ecosystemen, dier- en planten-

soorten en habitats), cultuurhistorische waarden 

en landschappelijke waarden die zich bevinden 

binnen het gebied van het nationaal park zijn binnen 

Nederland en/of internationaal onderscheidend. 

In het NPSH&TR ligt het grootste aaneengesloten droge 

heidegebied van Noordwest-Europa. Een uitzonderlijk 

gegeven. De bekroning als Nationaal Park, vijftien jaar 

geleden, vormt de erkenning in relatie tot het ecologische 

en maatschappelijke belang van en voor dit waardevolle 

gebied. Zoals eerder aangegeven zijn in het NPSH&TR een 

vijftal nationaal en internationaal onderscheidende natuur-

gebieden (Natura 2000) opgenomen, te weten Sallandse 

Heuvelrug, Vecht-Beneden Regge, Boetelerveld, Wierdense 

Veld en Borkeld. De voornoemde landschaps-ecologische 

systeemanalyse brengt de meest actuele ‘overall’ situatie in 

beeld, naast de deelbeschrijvingen welke reeds in beeld zijn.  

Thema Eigen gebiedsidentiteit 
en aantrekkingskracht

4. Ruimtelijke inrichting en waarden in 
overeenstemming met de gebiedsidentiteit 

Een nationaal park onderscheidt zich van andere nationale 

parken door een eigen gebiedsidentiteit (dat is opgebouwd 

als ware het een sterk merk) welke past bij de waarden, 

het karakter van het gebied en de ruimtelijke begrenzing. 

De ruimtelijke inrichting en kwaliteit van het Nationaal 

Park zijn hiermee in overeenstemming gebracht.  

Positionering en merkmanifest

In de periode van het najaar 2017 tot en met het 

voorjaar van 2018 is voor de het NPSH&TR gewerkt 

aan een nieuwe positionering. Eén en ander heeft 

geleid tot een onderscheidend merkmanifest: 

“Tussen de Hanzesteden Deventer en Zwolle aan de ene 

kant en Twente aan de andere kant ligt de Sallandse 

Heuvelrug & Twents Reggedal. Het gebied, dat is ontstaan 

in de ijstijd, omvat maar liefst 26 bergen, de rivier de 

Regge en het grootste aaneengesloten droge heidegebied 

van Noordwest Europa. Een deel van het gebied is een 

Nationaal Park, met zeldzame flora en fauna zoals de 

korhoen en de nachtzwaluw. Deze natuur, maar ook de 

ontstaansgeschiedenis en cultuurhistorie, maken het 

gebied een verrassende en bijzondere plek in Nederland.

Deze natuur behouden én benutten, die balans en die 

beleving, daar draait het bij ons om. Dit houdt niet alleen 
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nationale park geeft hieraan invulling op een 

wijze die voldoet aan duurzaam toerisme.

NPSH&TR is één van de drukstbezochte gebieden in 

Overijssel. En dat is niet voor niets: het natuurschoon, de 

landschapskwaliteit, de variatie in hoogte en de aanwezige 

routestructuren maken het voor recreanten en bezoekers 

erg attractief. Verschillende bezoekmotieven komen er 

samen: wandelen, fietsen, mountainbiken, paardrijden en 

zelf in beperkte mate varen (Regge). Het is daarmee ook 

een gebied waar af en toe zorgen ontstaan over drukte: op 

topdagen (nationale feestdagen en de zomervakantie) zijn 

er stukken binnen het gebied waar de bezoekersstromen af 

en toe conflicteren en/of een te drukke situatie opleveren. 

Een recreatieve zonering, in lijn met de zetten stappen 

op weg naar duurzaam toerisme, moet inzicht en kader 

bieden voor deze problematiek. De beoogde opschaling 

naar NPSH&TR biedt letterlijk ruimte om bezoekers en 

recreanten een groter beleefplaatje te geven. Belangrijk 

daarvoor is dat de nu nog losse onderdelen en submerken 

op enigerlei wijze met elkaar verbonden worden een 

bepaalde éénheid uitstralen. Dit zonder dat de eigenheid 

van bijvoorbeeld De Borkeld of Boetelerveld hierin verloren 

gaat. Voor de kernen, die in het gebied liggen, geldt 

hetzelfde. Het meer zichtbaar maken van de kernen door 

hun eigen verhaal (identiteit) te vertellen, vergroot de 

beleving van de recreant. Het betrekken van de kernen 

zorgt voor meer spreiding van recreanten in het gebied 

én biedt kansen voor ondernemers in de kernen (centra).

Thema Sociaal Economische 
Ontwikkeling

7. Verbonden met regionale gemeenschap
Het nationaal park is zichtbaar verbonden met de 

stakeholders (eigenaren, beheerders, overheden, bewoners 

en ondernemers ) van het gebied op een dusdanige wijze 

dat de regionale gemeenschap zich identificeert met het 

gebied en er trots op is en de waarde ziet van het in stand 

houden en verbeteren van het nationaal park. Het nationaal 

park draagt bij aan de sociaal-economische ontwikkeling 

en de leefbaarheid voor de regionale gemeenschap. 

Passend bij de kwaliteit van het Nationaal Park willen 

we ook graag de verbinding tussen natuur, landschap en 

economie verder versterken door toeristische bedrijven 

(nog) meer landschap-inclusief of natuur-inclusief 

te laten ondernemen. Hiermee wordt het duurzaam 

toerisme verder aangewakkerd. De aanbieders in de 

vrijetijdseconomie zijn immers een ‘verlengstuk’ van het 

park. Op basis van bedrijfsnatuurplannen de toeristische 

bedrijven verder laten vergroenen en landschappelijk laten 

“inpassen”, accommodaties natuur-inclusief ontwikkelen. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan sanitairgebouwen en 

verhuurobjecten die letterlijk opgaan in de natuur. Insteek 

is dat de gastheren goed toegerust zijn om het verhaal 

van het landschap over te brengen op de gast en de 

gast te stimuleren de natuurkwaliteit echt op te snuiven. 

Het gaat daarbij om gasten uit binnen- en buitenland. 

Weliswaar is het bezoek uit het buitenland op dit moment 

minder groot, de verwachting voor de aankomende 

jaren is dat het aandeel buitenlandse bezoekers, met 

name uit de buurlanden (België en Duitsland) groeit. 

De omvang van het NPSH&TR maakt dat we naast de wat 

meer bekendere gebieden, ook nieuwe ‘iconen’ in beeld 

kunnen brengen. Er zijn plekken, paden of wegen waar het 

soms echt te druk is, terwijl er in de nabijheid vergelijkba-

re plekken, paden of wegen zijn die eenzelfde prachtige 

natuur- en landschapsbeleving hebben maar die minder 

bekend zijn. Daarom willen we alternatieve natuur- en 

landschapsiconen definiëren en “in de etalage zetten” en 

daarmee het product voor de gast verbreden. Onderdeel 

van deze strategie is het zorgen voor meer startpunten 

en entrees in het Nationaal Park. Onder andere de be-

zoekerscentra en een aantal toeristische ondernemers 

zijn (of kunnen) zo’n startpunt. Ook daarmee spreiden we 

de bezoekersstromen en bieden we meer verschillende 

opties om het Nationaal Park te beleven. Rond deze pun-

ten ontstaan ook nieuwe mogelijkheden voor product-

ontwikkeling in de vorm van arrangementen, educatie, 

etc. De verbinding van de verschillende gebieden vraagt 

een goede afstemming van aanwezige routestructuren, 

strategische keuzes voor “hoofdroutes” en ondersteu-

nende structuren en het managen van de bezoekersstro-
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te beleven valt. Een bloeiend centrum trekt bovendien 

meer bezoekers aan: interessant voor investeerders.  

Thema Educatie 

8. Educatie
Het nationaal park onderneemt planmatig 

activiteiten op het gebied van educatie 

Educatiestrategie

Verhaal van de Nederlandse natuur

Heidevelden, bossen, stuifzanden, beekdalen of 

uiterwaarden. Geen plek is hetzelfde in Nederland. Het 

is juist deze waaier van landschappen die ons land zo 

aantrekkelijk maakt. Al deze verschillende natuurgebieden 

bieden een ander soort beleving voor inwoners en 

recreanten. En elk natuurgebied heeft zijn eigen 

biografie. Het verhaal van de Nationale Parken, de icoon 

natuurgebieden in Nederland, zijn extra bijzonder. In de 

educatie en communicatie rond de Nationale Parken staat 

daarom dit gebiedseigen landschapsverhaal centraal.

De landelijke Educatiestrategie van de samenwerkende 

Nationale Parken, “Magische momenten” genaamd, heeft als 

doel zoveel mogelijk mensen op het juiste moment met een 

passend natuuraanbod te bereiken. Het gaat dan niet alleen 

om het overdragen van weetjes over de natuur. Beleving 

speelt een grote rol in succesvolle educatie. Iemand die 

zich verwondert over de natuur, wordt ontvankelijker 

men binnen deze structuren. Daarmee verbeteren we 

de bezoek-kwaliteit en voorkomen te drukke situaties. 

Vitaal platteland, inclusief kernen en dorpen

Goed beschouwd draait het in geval van het NPSH&TR 

om de vitaliteit van het platteland, inclusief de in het park 

liggende natuurgebieden en economische centra. Boeren 

zijn bewust of onbewust dragers van het platteland. 

Met hun activiteit vormen ze de basis voor de identiteit 

van een gebied. Er is reden tot zorg dat delen van het 

gebied leeglopen qua boerenactiviteit. We hebben er 

met zijn allen belang bij dat dit voorkomen wordt. Door 

een helder perspectief te bieden, zowel qua kaders 

waarbinnen men zich kan bewegen als economisch 

perspectief, draagt de landbouw bij aan een leefbaar 

vitaal platteland. Elke dag stoppen er boeren. Dit betekent 

dat gebouwen hun functie verliezen. De vrijkomende 

agrarische bebouwing (VAB) is al jaren een zorg voor 

gemeenten, maar ook voor de stoppende boer. Wat moet 

je er mee, wat mag je er mee? Er kan mogelijk nieuwe 

economische activiteit ontwikkeld worden, mits het 

passend is in het gebied. Of rood-voor-rood oplossingen. 

De voorzieningen in de kernen en dorpen staan onder 

druk. De laatste jaren komt het online-winkelen steeds 

sterker opzetten. Het is van groot belang om de centra in 

NPSH&TR levendig te houden. Lege winkelpanden moeten 

worden gevuld. Het centrum van een kern of dorp gaat 

om méér dan winkelen: het moet een plek zijn waar wat 
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om er dingen over te leren. Natuureducatie is dus sterk 

verweven met beleving. Een magisch moment in de natuur 

(topervaring) blijft iemand een levenslang bij. In dat verband 

wordt ook wel gesproken over de 4 V’s: Verwonderen, Vrij 

zijn, Verrijken en Verbinden (met natuur en met elkaar). 

De landelijke Educatiestrategie vormt het uitgangspunt 

voor de educatie in Nationaal Park Sallandse Heuvelrug 

& Twents Reggedal (NPSH&TR). Het delen van ervaringen 

en goede voorbeelden maakt ook onderdeel uit van deze 

gezamenlijke strategieën. De coördinatoren communicatie 

en educatie uit de verschillende Nationale Parken vormen 

samen een lerend netwerk in een landelijk platform van IVN. 

Ook aandacht voor landbouw en erfgoed

We moeten tevens investeren in de verbinding tússen de 

bewoners in het gebied. Kleinschalige bijeenkomsten voor 

burgers, boeren en buitenlui zijn hiertoe een belangrijk 

hulpmiddel. Bij het Boetelerveld zijn goede ervaringen 

opgedaan met zomeravondwandelingen. Ontvangst op 

een bedrijfslocatie, waar de ondernemer vertelt wat hij/

zij doet en vervolgens een wandeling in het aangrenzende 

(N2000) gebied waar wordt verteld wat er moet gebeuren 

en waarom. Een vergelijkbare opzet kan worden gevolgd 

voor kennisverspreiding over het alom aanwezige erfgoed 

in het gebied. Tot slot is de afgelopen jaren in relatie tot 

‘gebiedseigen’ educatie of kennisvermeerdering zeer goede 

en positieve ervaringen opgedaan met het programma 

“Leer mij Salland kennen”, waarbij meerdere onderwerpen 

(geschiedenis, landschap, economie, streektaal, sociologie, 

dorpen, cultuur, religie, etc.) aan bod komen. Een dergelijke 

aanpak kan worden ‘vertaald’ naar het NPSH&TR.

Thema Wetenschappelijk onderzoek

9. Onderzoek
Het nationaal park stimuleert activiteiten op het gebied 

van wetenschappelijk en toegepast onderzoek.

Met de voorgenomen vervolgstap van de pilot Salland op 

het terrein van landschaps-inclusieve landbouw, wordt 

met name meer inzicht verkregen in het denken en 

handelen vanuit perspectiefvolle ecosysteemdiensten, 

waarbij de agrarische productie óók de ruimte krijgt. 

Dit alles vanuit de optiek om de vervaging van de 

landschappelijke diversiteit af te remmen en om te 

buigen naar een versterking van het landschap en 

daarmee bij te dragen aan de biodiversiteit. Er zijn in de 

pilot acht bedrijfsmodellen uitgewerkt, waarbij sprake 

is van ‘gestapelde’ verdienmodellen. De pilot sluit aan 

op trajecten, waar al een langere periode ervaring mee 

op is gedaan, waaronder de Salland Deal, de Kracht 

van Salland, Kostbaar Salland en Land van Waarde. 

Genoemde trajecten kunnen rekenen op draagvlak 

bij ondernemers, organisaties en overheden. Insteek 

is om te onderzoeken op welke wijze de ontwikkelde 

modellen al dan niet kunnen worden geïmplementeerd.

Bij de strategische doelen is aangegeven, dat het aan 

de slag gaan met het integrale watervraagstuk voor een 

klimaatadaptie toekomst van het NPSH&TR cruciaal is. 

Om te voorkomen dat er luchtkastelen worden gebouwd 

is een gedegen kennisontwikkeling, onder andere van 

de fysisch-chemische bodemkenmerken en van het 

watersysteem, nodig. Het idee van een circulaire aanpak, op 

de schaal van een watersysteem is nieuw. Simpel gesteld 

zou de neerslag van het gebied meerdere keren door het 

gebied stromen en op verschillende plekken en voor de 

verschillende functies meerwaarde bieden. Tevens is het 

idee dat functies op die plekken in het gebied liggen, waar 

deze een optimale relatie hebben met het watersysteem en 

de meeste meerwaarde opleveren. Zo ontstaat er nieuwe 

natte en droge natuur, een hogere ecologische waarde, 

een robuustere bodem en daarop toegesneden landbouw, 

en krijgt de aantrekkelijkheid van het gebied een impuls. 

Gedacht wordt aan het opzetten van pilots, trajecten met 

studiegroepen rond het thema ‘koe en bodem’. Ook de 

Vruchtbare Kringloop Overijssel en Boeren met drinkwater 

kunnen hieraan een bijdrage leveren. 

Governance

10. Governance
Het bestuur draagt er zorg voor dat de bescherming, 

het beheer en de (sociaaleconomische) ontwikkeling 

van het gebied in samenhang plaatsvindt. Het 

bestuur draagt tevens zorg voor de ontwikkeling 

en  implementatie van het gebiedseigen merk . Het 

bestuur van het nationaal park opereert slagvaardig en 

daadkrachtig en beschikt over legitimiteit en mandaat.

“Samen kun je in het gebied, over de gemeentegrenzen 

heen, oplossingen voor vraagstukken bedenken en 

realiseren, gerelateerd aan het toekomstbestendig 

maken van de regio, die je alleen niet kunt dragen.” 

Deze integrale opgave vraagt om duurzame 

samenwerking in het park. Insteek is om dit stap 

voor stap te doen. De aankomende jaren moeten 

uitwijzen of deze werkwijze zich ook leent voor een 

situatie waarbij het park is opgeschaald tot een/ het 

grotere park. Het aantal betrokken partners is namelijk 

fors uitgebreid. Dit geldt zowel voor de aanpak van 

projecten, als de manier van samenwerken (organisatie 

vorm), inzet financiële middelen, communicatie 

(betrokkenheid) en het vergaren & delen van kennis.
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4. COMMUNICATIE,  
 PARTICIPATIE EN EDUCATIE

A) Procestrajecten 
Procestraject communicatie en educatie

De Landelijke strategieën van de Nationale Parken 

worden geïmplementeerd. We zetten in op:

1. Topervaringen  
in aanbod activiteiten

Een of meer ‘Top-belevingen’ in de natuur, 

specifiek voor NPSH&TR: Letterlijk Hoogtepunten 

op de 26 bergen en belten. We zetten niet alleen 

in op een sterk aanbod van activiteiten in het 

Nationaal Park, we willen dat de bezoeker ook 

een bijzondere natuurervaring (natuur, cultuur en 

landschap) meemaakt en zo de unieke waarden 

van het Nationaal Park beleeft en leert kennen. 

Om dat te bereiken, vullen de gebiedspartners 

de ‘Belevingspiramide’ in en ontstaat een actueel 

overzicht van het bestaande aanbod en wordt 

helder waar verbeteringen mogelijk zijn.

2. Kwaliteitsimpuls 
Ontwikkelen systeem voor kwaliteitsbewaking, 

monitoring en evaluatie. Stilstand is achtergang. 

Daarom is het nodig om voortdurend te investeren in 

kwaliteitsverbetering. Om te weten hoe het nóg beter 

kan, ontwikkelen we een methode om samen met 

de bezoekers en partners, de klanttevredenheid te 

meten en evalueren. Daarbij wordt een 0-meting als 

uitgangspunt genomen. Vervolgens wordt toegewerkt 

naar verbeteringen met behulp van de cyclus van ‘Act, 

Plan, Do, Check & Improve’. Concreet wordt gekeken 

hoe het landschapsverhaal van het Nationaal Park, te 

weten het Centraal Sallands Heidelandschap nog beter 

in het programma tot uiting kan komen. Dit legt een 

basis om de volgende acties te verbeteren. Samen 

met de partners worden vervolgstappen benoemd.  
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Procestraject participatie

In het huidige Nationaal Park zijn veel mensen en 

organisaties actief, zie ook regulier programma Bijlage III.  

Deze partijen zijn belangrijke ‘ambassadeurs’ van het 

gebied. De begrenzing van het Nationaal Park verandert, 

het gebied breidt uit. Dat betekent dat een nieuwe 

groep mensen, waaronder bewoners, gemeenten, 

ondernemers en vrijwilligers straks onderdeel uitmaken 

van het Nationaal Park. Deze nieuwe groep kan, net als 

de bestaande partijen, een belangrijke rol spelen in het 

uitdragen van het verhaal van het park. Deze groeiende 

groep ambassadeurs vormen op die manier een beweging 

van mensen en organisaties die trots zijn op hun Nationaal 

Park en dit breed bekend maakt. Een groot aantal 

ambassadeurs is ook actief als vrijwilliger voor de natuur 

en het landschap. Het vinden, werven en binden van 

mensen die zich actief willen inzetten voor het Nationaal 

Park is een ambitie die blijvende aandacht nodig heeft.

In deze transitiefase wordt specifiek ingezet 

op de volgende ambassadeurs: 

A. Gemeenteraden 

Raadsleden zijn belangrijke ambassadeurs van het 

Nationaal Park binnen hun eigen gemeente. Door 

leden van gemeenteraden uit te nodigen naar het 

park, kunnen zij zelf de waarde van de natuur en het 

landschap ervaren. Zo leren ze het landschapsverhaal 

goed kennen en kunnen dit vervolgens uitdragen. 

B. Het betrekken van ‘streekholders’ 

In het gebied zijn allerlei partijen actief, denk aan 

bedrijven, organisaties, clubs, verenigingen etc. Dit 

soort lokale netwerken beschikken over een schat aan 

kennis en ervaring over het gebied. Het zijn de ogen en 

oren van het park en zij spelen een belangrijke rol als 

ambassadeurs om het unieke verhaal van De Sallandse 

Heuvelrug te delen met andere inwoners en bezoekers. 

Om hen te ondersteunen in het vertellen van het 

landschapsverhaal, wordt de methode ‘storytelling’ ingezet.

B)  Pilot- en uitvoeringsprojecten 
Communicatie, educatie 
en participatie

De kennis en vaardigheden uit het beschreven 

procesgedeelte worden ingezet in een aantal 

pilotprojecten. Niet alleen krijgt het proces daarmee  

een praktische vertaling, ook worden er zichtbare 

resultaten geboekt en zijn de streekholders hier  

zelf actief onderdeel van. 

3. Het unieke verhaal vertellen
Het unieke ‘verhaal’ van NPSH&TR is beschreven 

als het Centraal Sallands Heidelandschap. Zo’n 

landschapsverhaal komt niet zomaar tot leven. 

Het is nodig om het verhaal van het gebied te 

delen, te vertellen, herkenbaar te maken en 

beleefbaar in activiteiten. Om dat te bereiken 

wordt er gewerkt met de methode  ‘storytelling’. 

Door het landschapsverhaal van het Nationaal 

Park te versterken en het als basis te gebruiken 

voor educatie en activiteiten, krijgt het gebied een 

sterkere betekenis voor inwoners en bezoekers. 

Het verhaal wordt verbreed waar mogelijk 

met de thema’s (cultuur)historie, geologie, 

cultuurlandschap en (natuurinclusieve) landbouw.

De bezoeker, bewoner en ondernemers 

ontmoeten overal het kernverhaal (‘klantreis’)
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1. Nieuw aanbod - twee topervaringen!
In het NPSH&TR gaat ingezet worden op 

‘Topervaringen’, ervaringen die de schoonheid 

van het gebied zichtbaar maken, ervaringen 

die karakteristiek zijn voor dit landschap en die 

bezoekers zich nog lang zullen herinneren. Denk 

bijvoorbeeld aan het sterrenkijken bij donkere 

hemel of de exclusieve Eindeloze Heuvelentocht, 

’s avonds op pad met de boswachter. Er worden 

minimaal 2 topervaringen benoemd en uitgewerkt 

(gekoppeld aan thema’s en educatie); een voor 

kinderen en een voor volwassenen. Daarbij wordt 

gebruik gemaakt van de belevingspiramide. Het 

koppelen van educatie aan een topervaring zorgt 

ervoor dat het niet alleen blijft bij een verteld verhaal, 

maar dat de opgedane kennis en ervaring veel 

beter en langer wordt opgenomen door mensen. 

2. Programma ‘Ambassadeur 
van het Landschap

Het programma Ambassadeur van het Landschap 

wordt ontwikkeld en uitgevoerd als concrete 

uitwerking van het doel ‘betrekken van 

(nieuwe) doelgroepen’ zoals beschreven bij het 

participatieproces. Het programma ‘Ambassadeur 

van het Landschap’ heeft de volgende doelgroep 

voor ogen: buurtbewoners, gemeente ambtenaren, 

TIP-medewerkers, medewerkers van zorginstellingen 

en agrariërs die lokale streekproducten maken 

of verkopen aan recreanten. Deze nieuwe 

ambassadeurs ontwikkelen inhoudelijke kennis 

en praktische vaardigheden waarmee zij een 

(unieke) natuurbeleving kunnen overbrengen op 

familie, vrienden en collega’s. Dit netwerk van 

ambassadeurs wordt verbonden met het netwerk 

Gastheer van het Landschap (recreatieondernemers) 

waardoor samenwerkingen kunnen ontstaan. 

3. Trotse Inwoners 
Naast het Programma Ambassadeur van het Landschap 

wordt er ingezet op het versterken van de betrokkenheid 

van inwoners bij het Nationaal Park. Doel is om meer 

inwoners trots te laten zijn op het Nationaal Park 

en hen te activeren om zich ervoor in te zetten. Om 

deze beweging in gang te zetten wordt gewerkt met 

eigentijdse tools, waaronder de methode ‘organizing’. 

Met organizing activeer je mensen die wel iets willen 

doen voor de kwaliteit van hun leefomgeving, maar 

die niet weten hoe. De groep inwoners die latent zich 

willen inzetten voor bijvoorbeeld groen vrijwilligerswerk, 

blijkt verrassend groot te zijn: maar liefst ca. 80% van 

de bevolking. Organizing richt zich op het activeren 

van deze ‘passieve’ inwoners. Een belangrijk aspect 

van organizing is het inzetten van de reeds actieve 

groep inwoners/groepen (circa 10% bevolking). Deze 

al actieve groep organiseert activiteiten op dusdanige 

manier, dat andere (nog niet actieve) inwoners makkelijk 

kunnen aanhaken en meedoen. Zo ontstaat een 

‘beweging’: een groeiende groep inwoners die trots zijn 

op het NPSH&TR en zich daarvoor willen inzetten.

4. Aansluiten bij actuele maatschappelijke 
vraagstukken en ontwikkelingen

Ook het NPSH&TR heeft te maken met verschillende 

opgaven  van klimaat, water, duurzame energie, 

landbouw, etc. Met een groter gebied komen ook 

meer en andere thema’s naar voren (zie hoofdstuk 3). 

Een belangrijk vervolg is vertaling en integratie van de 

transitieopgaven in educatie (verbreding educatie). 

Samen met de gebiedspartners wordt een proces in gang 

gezet dat inzicht geeft in de educatiebehoefte (op korte 

en lange termijn) van verschillende doelgroepen. Ook 

biedt het handvatten voor de praktische doorvertaling, 

zo mogelijk in een topervaring. De verhalen van het 

gebied worden ook hier leidend voor de educatie. 



5. GEBIEDSMARKETING

Strategie

De naamsbekendheid van Nationaal Park Sallandse 

Heuvelrug & Twents Reggedal (NPSH&TR) is laag en 

de positionering was onduidelijk. Bovendien kan de 

vermarkting efficiënter en effectiever. De concurrentie 

op zowel recreatief als sportief vlak is echter groot. 

• NPSH&TR ziet kansen om in te spelen op de actieve 

doelgroepen door enerzijds haar gebied uit te breiden 

van alleen het huidige NP naar een combinatie met de 

aanliggende gebieden. Hierdoor kan zij meer ruimte 

geven aan de verschillende niveaus van activiteit.

• Gezondheid, vitaliteit, rust, uitdaging, avontuur, ruimte 

en natuur zijn belangrijke thematische speerpunten. 

• Om dit te kunnen doen zullen de basis-

voorzieningen op orde worden gebracht en 

worden de beeldbepalende activiteiten en 

evenementen uitgebreid (productontwikkeling). 

Spreiding in tijd en ruimte is daarbij van 

essentieel belang (visitor management). 

• Daarnaast zal er gewerkt worden aan een 

organisatiestructuur die versnippering voorkomt 

en waarbij een optimale customer journey rollen 

en taken worden verdeeld (organisatie).

• In de eerste jaren ligt de nadruk op het vergroten van 

bestaande doelgroepen, maar met een uitbreiding 

naar Duitsland en Vlaanderen. Wanneer evenementen 

/ activiteiten ontwikkeld zijn, kunnen ook andere 

doelgroepen aangesproken worden (positionering).

Aanpak

Het afgelopen jaar hebben we ons eerst gefocust op het 

orde brengen van de basis. Vanuit het drielagenmodel 

wordt in laag 1 de fundering gelegd. De website is 

grotendeels op orde gemaakt, de belangrijkste middelen 

(zowel online als offline) zijn in een nieuw huisstijljasje 

gegoten. Door de coronacrisis hebben we in sommige 

gevallen vertraging opgelopen in laag 1, maar doordat 

alles nu klaar staat kunnen we in juni 2020 alsnog starten.

 

Vanaf 2020 kan NPSH&TR meeliften op de pers 

en PR activiteiten binnen de regio’s Salland 

en Twente en de overkoepelende campagne 

VisitOost. Binnen de internationale campagnes 

van MarketingOost wordt gekeken naar 

aansluiting met NPSH&TR. Laag 2 en 3 zien er 

dit jaar echter anders uit. We beginnen daarom 

op laag 2 verschillende facebook campagnes 

en laag 3 richten we in op de seizoenen. 

Communicatiemiddelen
Algemeen: 
NPSH&TR is breder dan alleen het huidige 

Nationaal Park, tegelijkertijd is NPSH&TR 

‘smaller’ dan de regio Salland of de regio 

Twente. Om het gebied een smoel te geven, is 

er daarom een afgeleide huisstijl ontwikkeld. 

Alle communicatiemiddelen worden fasegewijs 

in deze huisstijl ontwikkeld en alle uitingen van 

zowel het NPSH&TR als de toeristische regio 

van het gebied worden hierin uitgevoerd.   

Hieronder wordt de communicatiemiddelenmix 

toegelicht in twee fases: 

Laag 1
t/m zomer 

2020

Laag 2
vanaf zomer 

2020

Laag 3
vanaf lente/
zomer 2020
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Fase 1:  
A)  ONLINE 

Website

De website bedient twee doelen: het gebied 

(Nationaal Park) beter onder de aandacht brengen 

bij de verschillende segmenten door te informeren 

(verantwoordelijke: IVN) Wat is een Nationaal 

Park? Wat wordt er gedaan om de natuur te 

beheren en te behouden? Rol van Natuurpartijen 

en waarom is dit van belang. Nieuws, educatie, 

organisatie/vrijwilligers informatie hebben 

daarom een prominente rol op de site.

De activiteiten in het gebied beter onder de 

aandacht brengen bij de drie persona’s door 

te inspireren en activeren. Wat is er te doen 

en wat is er vandaag te doen in het NPSH&TR? 

Agenda, evenementen, tips/verhalen, routes en 

praktische informatie over het plannen van een 

bezoek hebben daarmee een prominente rol.

Belangrijke functies van de website:

- Informeren over natuurbeheer en behoud

- Actuele inzichten geven over 

drukte in het gebied

- Spreiding in het gebied stimuleren

- De activiteitenagenda

- Aandacht voor ‘hidden spots’

- Interactieve kaart

- (SEO) content in de vorm van  

artikelen & tips

Informatie over overnachten is van ondergeschikt 

belang en hiervoor wordt doorverwezen 

naar de websites van Salland en Twente.

Online kanalen

We zetten verschillende kanalen in: 

- Nieuwsbrief

- Facebook en Instagram

- Advertising 

B)  OFFLINE 

Toeristische kaart NPSH&TR

Opzet van een toeristische fiets- en wandelkaart 

voor het gehele NPSH&TR. Hierop komen naast 

de gewone fiets- en wandelroutes ook de 

MTB-routes en de ruiterpaden te staan.   

Campagne uitingen

Rondom de seizoenen worden diverse campagne 

uitingen gemaakt, waaronder seizoensflyers.  

Fase 2: 
Fase 2 start in 2021. In fase 2 worden laag 2 en 

laag 3 verder ingevuld en uitgewerkt. Als de 

basis eenmaal staat wordt er in fase 2 verder 

doorgebouwd op meer bereik in laag 1. Daarnaast 

kan NPSH&TR vanaf 2021 meeliften op de pers en 

PR activiteiten binnen de regio’s Salland en Twente 

en de overkoepelende campagne VisitOost. Binnen 

de internationale campagnes van MarketingOost 

wordt gekeken naar aansluiting met NPSH&TR.  

Seizoenen

Op de website en in de social & search campagnes 

willen we de content die we naar voren schuiven 

laten aansluiten bij het seizoen. Omdat het een 

Nationaal Park betreft, die ieder seizoen weer anders 

te beleven is, lijkt ons dit een mooie houvast voor de 

ontwikkeling en inrichting van passende content.



6. ORGANISATIE EN GOVERNANCE
Het NPSH&TR heeft een bestuur met een breed draagvlak. Hier is vanaf de zomer 2019 voortvarend 

aan gewerkt. Er is sprake van een netwerkorganisatie waarbij alle betrokken partijen actief 

participeren in de processen en planvorming omtrent het Nationaal Park. Al met al wordt in de 

aankomende (proces)periode toegewerkt naar een situatie waarbij sprake is van een effectieve vorm 

van beïnvloeding of netwerksturing. Dit vanuit het gegeven dat reeds op diverse plaatsen en op 

diverse niveaus al andere partijen verantwoordelijkheid hebben, actief zijn of invloed hebben. In de 

samenstelling van het Breed Bestuurlijk Overleg wordt hier dan ook juist rekening mee gehouden. 

Organisatieprincipe
− Laagdrempelig en hands-on mentaliteit, waarbij de 

komende drie jaar toegewerkt wordt naar een organisatie 

passend bij de behoefte voor de implementatiefase. 

− Op korte termijn ervaring opdoen in de 

samenwerking aan de hand pilotprojecten. 

Type organisatie

− Insteek netwerkorganisatie.

− Betrokken partners hebben ieder hun eigen 

identiteit en belang (autonomie), maar vinden 

elkaar in de gemeenschappelijke ambitie om een 

kwaliteitssprong te realiseren voor het NPSH&TR. 

Op basis van deze ambitie, wordt de beoogde 

verkenningsfase ingezet, welke na 3 jaar (zomer 2023) 

wordt geëvalueerd. De evaluatie wordt gebruikt om 

te bepalen of de partners de volgende stap in het 

proces willen zetten, namelijk de implementatie van 

de transitie. Eind 2021 volgt een tussenevaluatie. 

Indien deze positief is, willen meerdere partners 

hun commitment versterkt inzetten.

Besluitvormingstraject

− Besluiten zijn geënt op de geformuleerde ambitie  

voor het NPSH&TR.

− Commitment op basis van de uit te werken 

landschapsvisie en ontwikkelingsplan.

− Onderstaand een werkstructuur voor de onderzoeks- 

en verkenningsfase. Op basis van de in de aankomende 

tijd verkregen ervaringen kan de structuur wijzigen:

Breed Bestuurlijk Overleg

Kernteam (DB)

Programmateam

Projectteams

Ca. 1 x per kwartaal
Alle bestuurders betrokken partijen

Bestuurlijk voorzitter 
Secretaris

Penningmeester
Programmacoördinator

Ca. 1 x per per 6 weken
Afvaardiging aantal bestuurders

Bestuurlijk voorzitter
Secretaris

Penningmeester
Programmacoördinator

Ca. 1 x per 6 weken
Ambtelijke betrokkenen 

Voorzitter
Penningmeester

Programmacoördinator

Nader in te vullen
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• Breed Bestuurlijk Overleg (Algemeen Bestuur): 

alle partners op bestuurlijk niveau. 

• Kernteam: Dagelijks Bestuur: een afvaardiging 

vanuit het Algemeen Bestuur.

• Programmateam: ambtelijke vertegenwoordiging 

van alle partners. Tevens Projectteams voor 

de aangegeven processen en projecten. 

Procesarchitectuur nog nader uitwerken.

• Voorzitter en secretaris wordt geleverd 

door Gemeente Hellendoorn.

• Financiële projectadministratie wordt 

geleverd door Gemeente Rijssen-Holten.

Betrokken partners  
(coalitie van bewoners, ondernemers, 
organisaties en overheden):

• Gemeente Hellendoorn   

• LTO Noord: Salland en West-Twente

• Gemeente Hof van Twente 

• Staatsbosbeheer

• Gemeente Raalte    

• Natuurmonumenten

• Gemeente Rijssen-Holten   

• Landschap Overijssel

• Gemeente Twenterand   

• Waterschap Vechtstromen  

• Gemeente Wierden    

• Waterschap Drents-Overijsselse Delta

• Waterbedrijf Vitens   

• IVN Natuureducatie    

• MarketingOost en Toeristische bureaus in NPSH&TR

De betrokkenheid van ondernemers in werk- en 

klankbordgroepen, zoals ingesteld bij de start van de 

Uitvoeringsagenda 2017 – 2020, wordt gecontinueerd 

en daar waar nodig geïntensiveerd. Participatie door 

en afstemming met bewoners geschiedt primair via de 

gemeentelijke ‘kanalen’ die daartoe beschikbaar zijn. 

De Provincie Overijssel is tot nu toe betrokken in 

de rol van adviseur. Zij heeft het gebied in deze de 

‘lead’ gegeven, maar ondersteunt het transitietraject 

van harte, zowel met ondersteunende adviezen (van 

vak- en procesmatige beleidsambtenaren) als ook 

zijn financiële middelen in het vooruitzicht gesteld. 

Dit alles in lijn met het vigerende coalitieakkoord (juni 

2019), waarin beide Overijsselse Nationale Parken 

(Sallandse Heuvelrug en Weerribben-Wieden) als 

‘iconen’ van Overijssel worden betiteld. Daarmee 

wordt expliciet het belang van de beide parken 

onderstreept. De betrokkenheid van de Provincie 

is gericht op het toekomstbestendig maken van 

beide parken. Personele inzet wordt geboden in 

de planfase en tevens is cofinanciering voor het 

ambitie- en transitieplan in het vooruitzicht gesteld. 

Tot slot is het, zoals eerder aangegeven, van groot 

belang om een adequate afstemming te organiseren 

tussen de beleidsagenda’s van rijks- en provinciaal 

niveau enerzijds en de agenda voor het ‘parkgebied’ 

anderzijds. De Provincie zal worden gevraagd haar 

coördinerende rol in deze gestand te doen.            

Bemensing

Zie bovenstaand besluitvormingstraject. 

- Afhankelijk van de structuur nadenken 

over de bemensing: structurele bezetting 

of roulerend of uitbesteden.  

Planning

2020 tot en met 2023:  

Nadere invulling netwerkorganisatie.



7. ACTIVITEITENPLAN

Hoofddoelen NP Strategisch doel  
(kort)

Thema’s standaard Programmalijnen 
Prioriteiten 2020-2023

Planet
De kwaliteit van 
Nationale parken in 
Nederland verhogen

1) kwaliteit natuur, ruimte 
en beleving verhogen

I

Natuur en 
landschap

Ruimtelijke 
samenhang, 
kwaliteit en fysieke 
herkenbaarheid

2) bijdragen aan transities 
voor landbouw, energie en 
klimaat zichtbaar maken

People
De betrokkenheid van 
de samenleving bij 
natuur versterken

3) aantrekkingskracht verhogen II

Eigen 
gebiedsidentiteit en 
aantrekkingskracht

Zichtbaarheid en 
aantrekkingskracht, 
bekendheid, beleving 
en gebiedsidentiteit

4) verbinding natuur – 
samenleving versterken

IV

Educatie

V

Wetenschappelijk 
onderzoek

Profit/ prosperity 
Een sterkere merk- 
en marktpositie van 
nationale parken 
in Nederland

5) een sterkere  
merk- en marktpositie in 
Nederland bereiken

III

Sociaal economische 
ontwikkeling

Regionale economie 
en partners
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FIGUUR II: Hoofddoelen, strategische doelen, thema’s standaard en programmalijnen

Opzet
Het Activiteitenplan kent een drietal Programmalijnen, waarin 

de prioriteiten voor de periode 2020 tot en met 2023 zijn 

uitgewerkt. Voor wat de voornoemde prioriteiten betreft, 

is sprake van een tweetal invalshoeken. De eerste (A) heeft 

betrekking op procesmatige trajecten en de tweede (B) 

op uitvoeringsgerichte (pilot-)projecten. Insteek is om de 

procesmatige trajecten ter financiering voor te leggen aan 

het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 

met co-financiering vanuit de partners én de Provincie 

Overijssel. De uitvoeringsgerichte (pilot)projecten worden 

ter financiering voor gelegd aan de Provincie Overijssel, met 

co-financiering vanuit de gebiedspartners. Deze projecten 

kunnen min of meer worden beschouwd als een voortzetting 

van de nog lopende Stimuleringsagenda van het (huidige) 

Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug 2017-2020. 

Achtergrond
Aan het Activiteitenplan ligt een integrale gebieds-

ontwikkeling ten grondslag, waarbij de gebiedspartners 

van het NPSH&TR de betrokkenheid van bewoners en 

ondernemers op een zodanige manier organiseren, dat 

sprake is van draagvlak door de omgeving en waarmee een 

toekomstperspectief wordt geboden voor zowel natuur, 

economie als invulling van maatschappelijke opgaven. 

De ambitie rijkt verder dan de voorliggende agenda 

en het thans ‘direct’ beschikbare budget. Eén en ander 

wordt met voorbeelden onderstreept in de aangegeven 

kaders. Tevens wordt, waar mogelijk en gewenst, een 

link gelegd met de 17 ‘Global Goals’ (zie Bijlage V). 

Voorafgaand aan de opstart van de implementatie van het 

Activiteitenplan wordt de proces- en projectorganisatie 

in een daartoe op te zetten Plan van Aanpak uitgewerkt.  
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Programmalijnen en 
procestrajecten deel A

• Ruimtelijke samenhang, kwaliteit 
en fysieke herkenbaarheid

A 1.1) In samenhang met de resultaten van de 

reeds uitgevoerde landschapsbiografie wordt een 

landschap-ecologische analyse opgezet ten behoeve 

van een landschapsstrategie (zie Bijlage II). Dit 

proces vormt het uitgangspunt voor de beoogde 

kwaliteitssprong in relatie tot natuur en landschap. 

Een analyse van het water- en bodemsysteem vormt 

onderdeel van de landschap-ecologische analyse, 

aangezien water en bodem de basis vormen voor 

het landschap, de landbouw en de natuur. Hiermee 

wordt het fundament gelegd voor een langjarig 

toekomstperspectief. Eén en ander koppelen met 

de in uitvoering zijnde beheerplannen van de in 

het NPSH&TR liggende Natura 2000-gebieden. 

Insteek is hierbij om een sterke verbinding 

te leggen met het Programma Natuur.

A 1.2) Ontwikkelen van een 

landschapsstrategie (of landschapsvisie):

• Brengt de ruimtelijke uitwerking van de 

ambities uit het Ambitieplan en de waarden 

uit de landschapsbiografie én landschaps-

ecologische analyse (zie A 1.1) in beeld (en kaart). 

Daarbij gaat met name de aandacht naar de 

uitwerking van de natuur- en landschapsdoelen 

en de beleving en zonering op verschillende 

schaalniveau’s en gefaseerd in de tijd. Het is 

een regionaal ontwerp, een ruimtelijk plan.

• Draagt bij aan eigenaarschap en betrokkenheid 

bij bewoners en stakeholders en daarmee 

aan een duurzame borging en continuïteit 

in beleid en politieke besluitvorming.

De landschapsstrategie bewerkstelligt dat het 

landschaps-ecologische systeem en de (natuur- en 

cultuur)waarden van het gebied aan de basis staan 

van het denken over de duurzame ontwikkeling van 

het gehele gebied en het vergoot de ruimtelijke 

samenhang en beleving. De landschapsstrategie 

biedt nieuwe en verrijkende inzichten en geeft 

impulsen aan een gebiedsgerichte aanpak voor de 

partners (en inwoners!) die samenwerken en wonen 

in het gebied. De landschapsstrategie bevat:

1. Een analyse, beschrijving en verbeelding van 

de belangrijkste kernkwaliteiten en waarden 

(ecologisch, landschappelijke en cultuurhistorisch), 

knelpunten en kansen op basis van beschikbaar 

onderzoek en materiaal (o.a. landschapsbiografie 

en landschaps-ecologische analyse, pilot 

Salland van de studie “Op weg naar een 

New Deal tussen boer en maatschappij”).

2. Een analyse, beschrijving en verbeelding van 

relevante thema’s (zoals klimaatverandering, 

transitie landbouw, wateropgaven en 

meer), ontwikkelingen en opgaven die 

van invloed (kunnen) zijn op het Nationaal 

Park. Waar liggen knelpunten en kansen 

vanuit Nationaal Park-perspectief?

3. Een beargumenteerd voorstel (in woord 

en beeld) voor de ruimtelijke keuzes, die 

op korte termijn (komende 10 jaar) kunnen 

worden genomen met een doorkijk naar 

het perspectief voor de lange termijn. 

A 1.3) Verkennen van de mogelijkheden om, 

voortbouwend op de analyse van water- en 

bodemsysteem, zoals die in A 1.1 wordt uitgevoerd en 

aan de hand van het concept Panorama Waterland, 

invulling te geven aan de transitie naar een klimaat 

adaptief watersysteem waarin de gevolgen van 

verdroging en klimaatverandering kunnen worden 

opgevangen. Dit in nauwe samenhang met de 

transities van landschap, landbouw en natuur 

waaraan wordt gewerkt in het NPSR&TR. Deze 

verkenning wordt uitgevoerd in afstemming met 

de Adaptieve Strategie Drinkwatervoorziening van 

de provincie Overijssel, die nog in ontwikkeling is 

en waar onder meer wordt ingezet op een circulair 

winconcept op de Sallandse Heuvelrug. Het invulling 

geven aan dat circulair winconcept en de principes 

van Panorama Waterland hebben veel overlap. Zaken 

die in deze verkenning traject onder andere aan bod 

komen, zijn het vasthouden van water, aandacht voor 

de relatie tussen bodem en water en de Kaderrichtlijn 

Water en verduurzaming drinkwaterwinning. 

Link met uitvoeringspilots

Versnelling toepassen op uitvoering van het 

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Het 

DAW ondersteunt de agrarische ondernemers 

bij de wateropgaven en de samenwerking 

met de waterschappen en Vitens bevorderen. 

Samenwerking intensiveren met regiocoördinator 

Jurgen Niemeijer (LTO Noord) en landelijk 

coördinator Geert de Groot (Kadaster). 
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Link met uitvoeringspilots

De kernen en dorpen vervullen een belangrijke 

rol bij met betrekking tot de ‘levendigheid’ 

van het gebied, met name in de vorm van 

evenementen. De basis van de evenementen 

is gelegen in de saamhorigheid in het gebied, 

zowel bij het niet aflatende enthousiasme van de 

organisatoren als ook bij de ‘trouwe’ bezoekers.  

A 2.2) Opzetten van een strategie (en meerjaren 

aanpak) voor Participatie en Educatie. Hierbij 

wordt een gerichte aanpak voorgesteld in relatie 

tot verschillende aangegeven doelgroepen. Na de 

(algemenere) informatieronde, zoals is bedoeld bij A 

2.1), wordt hiermee de eerste stap gezet in het proces 

om de participatie van de genoemde doelgroepen in 

te zetten. Uiteindelijk is het doel dat alle doelgroepen 

het NPSH&TR omarmen en hierin een actieve bijdrage 

leveren. Dat men trots is op het Nationale Park. Dat het 

Nationale Park in de harten van de mensen verankerd 

is. Zodat ze nu en in de toekomst ervoor willen zorgen. 

Dat iedereen in welke hoedanigheid dan ook, uitstraalt 

en promoot dat hij/zij onderdeel uitmaakt van 

NPSH&TR. Dat betekent dat de participatie zeker niet 

stopt bij ‘informeren’. Participatie gaat verder dan dat. 

 
Link met uitvoeringspilots

In het Enters Reggedal is de afgelopen 2,5 jaar 

met verschillende partners gewerkt aan een 

meer natuurlijke inrichting van 11,5 km van de 

Regge. Daarnaast is 115 hectare nieuwe natuur 

gerealiseerd. Belangrijk hierbij is, dat er een goede 

balans ontstaat tussen een zo natuurlijk mogelijke 

Regge en goede waterstanden voor onder andere 

landbouw, recreatie en natuur. Onderzoeken of elders 

in NPSH&TR ook potentie is voor deze aanpak.

• Regionale economie en partners 
A 3.1) Recreatie en toerisme zijn bij uitstek geschikt 

om een bijdrage te leveren aan een ecologisch 

verantwoorde economische ontwikkeling. De Regge 

is een belangrijke verbindende recreatieve factor 

in de regio die benut en uitgebouwd kan worden. 

Insteek is om de recreatieve druk te spreiden over het 

NPSH&TR en (potentiële) bezoekers te wijzen op de 

vele verschillende belevingsplekken die het gebied 

rijk is, daarbij ook de minder ‘bekende’ deelgebieden 

in de spreekwoordelijke etalage zetten. Door de 

ontwikkeling en kwaliteit van het Reggedal is het nu 

mogelijk om mensen van de berg naar het Reggedal 

A 1.4) Natuur-inclusieve landbouw is een vorm 

van landbouw waarbij meer rekening wordt 

gehouden met bodemprocessen en biodiversiteit. 

Vanuit wederkerigheid is ook een vorm van 

landbouw-inclusieve natuur denkbaar. Insteek 

van de gebiedspartners is om een in relatie tot 

de landbouwtransitie aantal voorbeeldpilots op 

te zetten, waar in het kader van diversiteit in 

beheer, verschillende vormen van verweving van 

landbouw & natuur en natuur & landbouw aan 

bod komen. Denk aan extensieve akkers, schrale 

en kruidenrijke graslanden en dergelijke. Eén 

en ander om toe te passen in gebieden en/of 

overgangszones waar functies meer met elkaar 

worden gecombineerd, ondermeer landbouw 

& water en duurzame energie. Uitgangspunt 

is invulling te geven aan een praktijkgerichte 

benadering van productielandbouw met 

weinig tot geen emissies naar de omgeving, 

gecombineerd met (vormen van) agrarisch 

natuurbeheer.  

Link met uitvoeringspilots

Gebiedsgerichte voorbeeldproject 

kringlooplandbouw in het ‘ommeland’ 

w.o. Markelo-Noord.

Natuurinclusieve landbouw: ontwikkeling een 

heideboerderij-concept. Doorontwikkeling op 

basis van reeds ingezette verkenning maart-

september 2020. Meerdere potentiële locaties, 

waarvan één in combinatie met schaapskooi 

én educatiecentrum nabij/ in de Borkeld. 

A 1.5) Vervolg geven aan de pilot Salland van de 

studie “Op weg naar een New Deal tussen boer en 

maatschappij”, waarin onderzoek is gedaan naar 

de invulling van landschaps-inclusieve landbouw. 

In dit vervolgtraject wordt een procesgroep 

gevormd met LTO Noord, Landschap Overijssel, 

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, in 

afstemming met het College van Rijksadviseurs. 

• Zichtbaarheid en aantrekkingskracht, 
bekendheid, beleving en  
gebiedsidentiteit

A 2.1) Follow-up proces uitgevoerde 

landschapsbiografie in combinatie met de 

communicatie omtrent de eerste uitkomsten van 

de processen A 1.1 tot en met A 1.4). Rondgang langs 

de verschillende stakeholders in het NPSH&TR. 
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te leiden. Spreiden door verleiden. Hierin ook de rol en 

functie van de huidige bezoekers- en informatiecentra 

betrekken (Buitencentrum Nijverdal, De Pas te Haarle 

en Natuurmuseum Holterberg te Holten). Tevens de 

centra van kernen en dorpen benutten. Samen met 

het recreatief-toeristisch bedrijfsleven een innovatie 

en concept-ontwikkelingsproces opzetten, gekoppeld 

met het Programma Vrijetijdseconomie 2020-2023 

van Gastvrij Overijssel. Hiermee geven wij invulling 

aan de ambitie om te komen tot duurzaam toerisme 

in het NPSH&TR. Aanjagen van onder innovatieve en 

‘groene’ verblijfs- en belevingsconcepten opzetten. 

Voorts onderzoeken en verkenningen uitvoeren naar 

kansrijke NP-gerelateerde dagattracties. Opzetten 

en/of doorontwikkelen van NP-gerelateerde 

samenwerkingsverbanden.  

Link met uitvoeringspilots

Versterking (recreatieve) fietsroutenetwerk. 

Bijvoorbeeld rondom Ypelo in de driehoek Enter-

Wierden-Almelo. Voor wat betreft fietspaden nog een 

witte vlek. Waarbij ook vanuit het routenetwerk van 

fietspaden in Enter aansluiting wordt gezocht met 

Almelo. Ook verbetering van de fietsverbindingen. 

Voorbeelden: nabij Wierdense Veld, verbinding Hoge 

Hexel - Hellendoorn, Fietsbrug N35, Fietsbrug N347 

tussen de Hamberg Enter richting Rijssen, etc.

A 3.2) Uitgangspunt voor het NPSH&TR is het bieden 

van een ‘totaal beleving’’. Verblijfsaccommodaties 

(waarbij de gastheren/ vrouwen van het Nationaal 

Park het voortouw nemen) toerusten als start-, 

knoop- en verwijspunten in relatie tot het gehele 

NPSH&TR, in aanvulling op de onder A 3.1) genoemde 

bezoekers- en informatiecentra. Daarmee aan de 

hand van een herkenbaar communicatieconcept 

een gebiedsdekkend wegwijsnetwerk ontwikkelen 

met bijvoorbeeld camping Lemeler Esch te Lemele, 

Vakantiepark ’t Mölke te Zuna, Bungalowpark Hoge 

Hexel te Hoge Hexel, camping Noetselerberg te 

Noetsele, camping De Poppe te Markelo, Landgoed 

Het Rheins te Enter, Vakantiepark Luttenberg te 

Luttenberg en Krönnenzommer te Hellendoorn. 

 
Link met uitvoeringspilots

Ook mogelijkheden bij ‘andersoortig’ startpunten: 

voorbeeld De Warf te Enter. Tevens thuishaven 

van de Enterse zomp. Kansen voor verdere 

ontwikkeling van het Enters Reggedal in combinatie 

met het Enters Klompen en Zompenmuseum.

Programmalijnen en projecten deel B
De uitvoeringsgerichte (pilot)projecten zijn als 

het ware een ‘verlengstuk’ van de procestrajecten 

uit deel A. Van belang om beide sporen met 

elkaar verbonden te houden en de hierbedoelde 

opbouw nader in te vullen. Hiertoe worden eerst 

de procesgerichte trajecten nader uitgewerkt en 

vervolgens de uitvoeringsgerichte (pilot)projecten.

• Ruimtelijke samenhang, kwaliteit 
en fysieke herkenbaarheid

B 1.1.) Enkele groen-blauwe verbindende schakels 

versterken (kruidenrijke akkers, kruidenrijke 

graslanden, houtwallen e.d.), landschapsiconen 

en of specifieke erfgoedlocaties. Eén en 

ander gebaseerd op het uitvloeisel van de 

landschapsbiografie. Wellicht uitvoering oppakken 

in samenwerking met al actieve gebiedspartijen 

(denk aan Zuna-Notter, Hof van Twente e.a.).

 
Voorbeeldpilot

Aan de slag met een ‘nieuwe’ gebiedsverhaalen.  

Als voorbeeld de opgravingen van een Germaans 

verleden, 200 na Chr., rond Heeten, zie OerVuurIJzer.nl.  

De Stichting Germanen Heeten is een groep 

enthousiaste vrijwilligers die het archeologische 

verleden van Heeten op de kaart wil zetten.
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Voorbeeldpilot

‘Coöperatie Notter-Zuna’ als praktijkvoorbeeld van 

de gewenste burgerparticipatie, zie https://conz.nl. 

In het buurtschap Notter Zuna wordt in opdracht 

van de Coöperatie Notter Zuna (CONZ) gewerkt aan 

een gebiedsvisie ‘van, voor en door’ de inwoners 

van dit buurtschap (circa 1.000 mensen, 300 

huishoudens en circa 1.750 hectare groot). In deze 

gebiedsvisie komen op lokale schaal de uitdagingen 

van deze tijd samen: verdroging, toekomst 

van de landbouw, agrarisch natuurbeheer en 

biodiversiteit, energietransitie, natuur en recreatie, 

gemeenschapszin, vergrijzing, zorg en wonen. 

Bijzonder is ook dat de CONZ - en niet een overheid 

- initiatiefnemer is van de gebiedsvisie voor een 

gebied, waarin Noaberschap en de voormalige 

Marke Notter Zuna nog steeds voortleven.

• Regionale economie en partners 
B 3.1) Uitvoeringsprojecten op het terrein van 

gebieds marketing en marketingcommunicatie, 

die worden gecoördineerd door MarketingOost. 

Eveneens wordt een koppeling gelegd met de 

regiomerken Twente, Salland en Vechtdal, waarbij 

het NPSH&TR als aansprekende ‘content’ geldt. Ook 

zal via VisitOost het NPSH&TR als ‘natuuricoon’ in 

beeld worden gebracht, samen met NP Weerribben 

Wieden. Een uitgewerkt meerjarenplan voor de 

periode 2021 tot en met 2023 is opgesteld. Eén 

en ander in lijn met de toegelichte aanpak zoals 

omschreven in hoofdstuk 5 van het Ambitieplan.

• Zichtbaarheid en aantrekkingskracht, 
bekendheid, beleving en gebiedsidentiteit

B 2.1) “Basis op orde”, fase I: dit project behelst het 

gehele NPSH&TR, waarbij aan de hand van een 

(uit te voeren) schouw, te beginnen in het huidige 

NPSH, de status van het onderhoud en ‘relevantie’ 

van de recreatieve voorzieningen (picknicksets, 

afvalbakken, infopanelen, verwijsborden, etc.) in beeld 

wordt gebracht én een voorstel voor onderhoud, 

vervanging of verwijdering wordt opgesteld. Hierin 

tevens de eerste stap in de implementatie starten.

 
Voorbeeldpilot

Informatiepunt Wierdense Veld (tonen van de natuurlijke 

elementen Aarde, Water, Zon en Wind). Aandacht voor 

educatie, bodemkunde, ontstaan en ontwikkeling van het 

veengebied, duurzaamheid, waterwinning, ontwikkeling 

agrarische sector / landbouwtransitie, natuur- en 

landschapsontwikkeling. Herontwikkeling van agrarische 

erven zullen leiden tot alternatieve invullingen. Een 

informatie punt kan dan een hele mooie invulling zijn 

van een vrijkomend erf. Met name Wierdense Veld is als 

locatie geschikt vanwege waterwinning, oorspronkelijke 

landschap en transitie landbouw. Daarmee passend 

binnen het gebiedsproces dat hier gaande is.

B 2.2) Uitvoeringsprojecten op het terrein van 

Communicatie, Participatie en Educatie, die worden 

gecoördineerd door IVN Natuureducatie. Eén 

en ander in lijn met de toegelichte aanpak zoals 

omschreven in hoofdstuk 4 van het Ambitieplan.
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Overzicht begroting en financiering van het Activiteitenplan NPSH&TR

 KOSTEN (€) FINANCIERING (€)

  LNV Provincie Gebiedspartners

Deel A
A 1.1:   50.000   50.000 0 0

A 1.2: 100.000   75.000 25.000 0 

A 1.3:   75.000  35.000     25.000     15.000

A 1.4: 150.000   75.000   75.000 0

A 1.5: 100.000   50.000     50.000 0

A 2.1: 50.000 15.000 25.000 10.000

A 2.2: 100.000 50.000 25.000 25.000

A 3.1: 125.000 50.000 50.000 25.000

A 3.2: 50.000 0 25.000 25.000

 ----------- ----------- ----------- -----------

 800.000 400.000 300.000 100.000

Beel B
B 1.1: 50.000 0 25.000 25.000

B 2.1: 50.000 0 25.000 25.000

B 2.2: 150.000 0 75.000 75.000

B 3.1: 150.000 0 75.000 75.000

 ----------- ----------- ----------- -----------

 400.000 0 200.000 200.000

 ----------- ----------- ----------- -----------

 1.200.000 400.000 500.000 300.000

Inzet en bijdragen gebiedspartners
- Gemeenten 6 x 10.000 x 3 = 180.000

- TBO’s 3 x 5.000 x 3 = 45.000

- Waterschappen 2 x 5.000 x 3 = 30.000

- Vitens 1 x 5.000 x 3 = 15.000

- LTO  10.000 (in kind)

- MarketingOost  10.000 (in kind)

- IVN Natuureducatie  10.000 (in kind)

         ----------------

   300.000

Inzet LNV en Provincie Overijssel
- LNV  400.000

- Provincie Overijssel  500.000

   -----------

   900.000

   ======== 

   1.200.000



BIJLAGE I

De Standaard voor de 
gebiedsaanduiding Nationaal Park

Thema Natuur en Landschap
Met het amendement, de motie, de Nationale Parken Deal en 

het reglement voor de publieksverkiezing is toegewerkt naar 

een nationaal park waarvan het gebied bestaat uit één (of 

meerdere) natuurkern(en) waar menselijke activiteit - anders 

dan die voor de instandhouding van aanwezig natuurwaarden 

noodzakelijk zijn - nagenoeg afwezig is en natuurlijke proces-

sen van betekenis voorkomen. Deze natuurkernen zijn onder-

deel van een groter samenhangend landschap of landschap-

pen. In het omliggende landschap is vaak sprake van een 

overgang naar meer menselijke activiteit (inclusief bebou-

wing, cultureel erfgoed e.d.), die bijdraagt aan de instandhou-

ding van de natuur(kern). Elk nationaal park kent, vanwege de 

gedifferentieerde ruimtelijke context, een eigen uitwerking 

hiervan. De nationale parken hebben een iconische waarde.

1. Omvang
Het nationaal park heeft een natuurlijke omvang die wordt 

bepaald door de begrenzing van een aaneengesloten 

landschaps-ecologische of landschappelijke eenheid 

waarbinnen één of meerdere natuurkernen liggen waarvan 

er ten minste één een omvang heeft van minimaal 1000 ha. 

2. Ecologische samenhang met 
natuurlijke processen

Het nationaal park  kent in haar gebied  meerdere 

en/of samenhangende ecosystemen met duurzaam 

functionerende abiotische en biotische relaties. In de 

natuurkernen komen natuurlijke processen op grote schaal 

voor. In het gebied zijn significante macrogradiënten 

binnen en tussen landschapstypen en tussen natuur, 

half-natuur en duurzaam beheerd productielandschap.    

3. Natuur-, cultuur- en landschappelijke 
waarden zijn onderscheidend

De natuurwaarden (ecosystemen, dier- en 

plantensoorten en habitats), cultuurhistorische waarden 

en landschappelijke waarden die zich bevinden 

binnen het gebied van het nationaal park zijn binnen 

Nederland en/of internationaal onderscheidend.  

Thema Eigen gebiedsidentiteit 
en aantrekkingskracht
De initiërende motie van de Tweede Kamer verzoekt 

om ‘er voor te zorgen dat een sterk merk met 

bijbehorende standaard voor nationale parken 

«nieuwe stijl» wordt ontwikkeld”. Van een sterk merk, 

in de zin van een sterke eigen gebiedsidentiteit, 

is sprake als het gebied herkenbaar, authentiek, 

onderscheidend en relevant. Het staat voor de 

emotionele band die mensen met een nationaal park 

hebben. Een sterke gebiedsidentiteit, ofwel sterk 

merk, staat voor een gevoel dat wordt opgeroepen. 

Het heeft aantrekkingskracht op mensen, creëert 

loyaliteit, en wekt verwachtingen waaraan voldaan 

moet worden. Men wil eraan mee doen en erbij 

horen. Het is meer dan een logo of label. 

4. Ruimtelijke inrichting en  
waarden in overeenstemming 
met de gebiedsidentiteit 

Een nationaal park onderscheidt zich van andere 

nationale parken door een eigen gebiedsidentiteit 

(dat is opgebouwd als ware het een sterk merk) 

welke past bij de waarden, het karakter van het 

gebied en de ruimtelijke begrenzing. De ruimtelijke 

inrichting en kwaliteit van het Nationaal Park 

zijn hiermee in overeenstemming gebracht.    

5. Samenhang en identiteit
De natuur-, cultuurhistorische en landschapswaarden 

laten een zodanige samenhang zien dat de 

identiteit van het gebied versterkt wordt.  

6. Herkenbaarheid en beleefbaarheid
Een nationaal park onderscheidt zich qua 

uitstraling en beleefbaarheid, toegankelijkheid 

en herkenbaarheid voor binnen- en/

of buitenlandse bezoekers. Het nationale 

park geeft hieraan invulling op een wijze 

die voldoet aan duurzaam toerisme.
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Thema Sociaal Economische 
Ontwikkeling
Nationale parken zijn meer dan alleen de natuurkern. 

Immers zij zullen ook (delen van) het  omliggend 

landschap, inclusief cultuurhistorische elementen 

en dorpen en wellicht steden omvatten. In een 

dergelijk groter gebied is ook de sociaal-economische 

ontwikkeling van belang. Deze ontwikkeling dient 

parallel te lopen met  de ambities van het nationaal 

park. De sociaal-economische ontwikkeling van 

de regio en inbedding in de regio kan op haar 

beurt draagvlak en financiën genereren voor het 

beheer en de ontwikkeling van het nationaal park 

( art 8.3, lid 2 sub b Wet Natuurbescherming). 

7. Verbonden met regionale gemeenschap
Het nationaal park is zichtbaar verbonden met de 

stakeholders (eigenaren, beheerders, overheden, 

bewoners en ondernemers ) van het gebied op een 

dusdanige wijze dat de regionale gemeenschap zich 

identificeert met het gebied en er trots op is en de 

waarde ziet van het instandhouden en verbeteren 

van het nationaal park.  Het nationaal park draagt 

bij aan de sociaal-economische ontwikkeling en de 

leefbaarheid voor de regionale gemeenschap.  

Thema Educatie 

In Nederland liggen veel mooie en bijzondere 

natuurgebieden. De nationale en internationale 

natuurwaarden van deze gebieden zijn bijzonder en 

hoog. Dat dit zo is moet wel voor het voetlicht komen. 

Zodoende is één van de belangrijke taken van een 

nationaal park, dat zij aandacht schenkt aan educatie. 

Het is gewenst om dit ook expliciet op te nemen 

in de Standaard ( art. 8.3, tweede lid onder c).

8. Educatie
Het nationaal park onderneemt planmatig 

activiteiten op het gebied van educatie. 

Thema Wetenschappelijk  
onderzoek

Nationale parken hebben een belangrijke rol en taak 

in het beschermen van biodiversiteit en ecosystemen. 

De kennis over systemen en hoe deze reageren op 

veranderingen van klimaat en omgeving is nog beperkt. 

Ook kennis over herstel van beschadigde systemen kan 

beter. Daarom is het van belang dat nationale parken 

expliciet aandacht besteden aan wetenschappelijke 

onderzoeksmogelijkheden en monitoring.

9. Onderzoek
Het nationaal park stimuleert activiteiten op het 

gebied van wetenschappelijke onderzoek.

Governance

Om de ambitie van een nationaal park (conform 

het ambitiedocument, bedoeld in Artikel 11) waar 

te maken en de wezenlijke kenmerken van het 

gebied te behouden (artikel 8.3 lid 2 sub b Wet 

Natuurbescherming), is een slagvaardig bestuur nodig.  

10. Governance
Het bestuur draagt er zorg voor dat de bescherming, 

het beheer en de (sociaaleconomische) ontwikkeling 

van het gebied in samenhang plaatsvindt. Het 

bestuur draagt tevens zorg voor de ontwikkeling 

en implementatie van het gebiedseigen merk. Het 

bestuur van het nationaal park opereert slagvaardig en 

daadkrachtig en beschikt over legitimiteit en mandaat.

11. Ambitie-document  
Het nationaal park heeft een duidelijke en wervende 

ambitie waarmee invulling wordt gegeven aan 

het streefbeeld van nationale parken. De ambitie 

bevat richtinggevende visies en principes over 

gewenste ontwikkelingen in het gebied. 

Uitvoeringsagenda en 
resultaatbeschrijvingen  

Een uitvoeringsagenda zal periodiek een overzicht 

geven van de meer concrete projecten, te behalen 

resultaten of (beïnvloedings-)processen, die het 

nationaal park zelf of met eigen personen en 

middelen onderneemt om de strategische doelen, 

zoals opgenomen in criteria 1 tot en met 10 en bij 

de ambitie genoemd in criterium 11, te behalen. De 

uitvoeringsagenda kent bij de diverse projecten en 

processen ook een monitoringsprogramma waardoor 

de effecten van de gerealiseerde maatregelen op de 

diverse gebieden kwalitatief en kwantitatief zichtbaar 

worden. De resultaten worden gecommuniceerd 

in de vorm van een jaarverantwoording.

12. Uitvoeringsagenda en resultaatbeschrijvingen
Het bestuur van het Nationaal Park maart periodiek 

een uitvoeringsagenda. De agenda bevat concrete 

activiteiten van het Nationaal Park, die gekoppeld 

zijn aan de strategische doelen uit de ambitie. Na 

afloop van de gekozen periode moeten ook de 

concrete bereikte resultaten worden gedeeld.



BIJLAGE II

Kansen voor meer natuurlijkheid 
en vergroten biodiversiteit 
in Nationaal Park Sallandse 
Heuvelrug & Twents Reggedal

Aanleiding
De Nationale Parken in Nederland zijn in beweging. Eén 

van de gebieden die volop bezig is met het aangaan van 

nieuwe samenwerkingen en het stellen van gezamenlijke 

ambities is het huidige Nationaal Park De Sallandse 

Heuvelrug in Overijssel. De ambitie is te voldoen 

aan de kwaliteitsimpuls en de criteria zoals die zijn 

opgenomen in de standaard/ leidraad met criteria voor 

Nationale Parken Nieuwe Stijl. Eén van de belangrijkste 

eisen is, dat er een herstelplan is voor het natuurlijker 

functioneren  van het gebied (water, bodem en lucht). 

Dit Nationaal Park heeft een opdracht geformuleerd voor het 

opstellen van een landschapsstrategie. Die strategie geeft 

een lange termijn visie op de ontwikkeling van het park en 

een aanpak voor de eerste tien jaar om naar de gestelde 

ambitie toe te werken. De landschapsstrategie is een ruim-

telijk plan dat uitgaat van een integrale benadering waarin 

niet alleen aan natuur gedacht wordt, maar ook aan klimaat-

adaptie, droogte bestrijding, CO2 vastlegging, duurzame 

landbouw en spreiding van toerisme en recreatie. Voor het 

gebied is al  een landschapsbiografie opgesteld waar de wor-

dingsgeschiedenis en de cultuurhistorie beschreven is. Ook 

het landschaps-ecologisch functioneren van de ondergrond 

van het gebied moet onder de loep worden genomen. Daar-

bij moet niet aan de begrenzing van het huidige Nationaal 

Park De Sallandse Heuvelrug worden gedacht, maar aan het 

geheel van stuwwallen van Borkeld in het zuiden tot aan de 

Overijsselse Vecht in het noorden; aan de oostkant de relatie 

met het Reggedal en aangrenzende velden, en de Sallandse 

landbouwgebieden aan de westkant. Dit advies gaat dus 

over dat grotere geheel, te weten het Nationaal Park Salland-

se Heuvelrug & Twents Reggedal: het Reggedal met flanke-

rende stuwwallen en hoogvenen tot stroomdal van de Vecht. 

De meerwaarde voor de natuur van het samenwerken 

zoals voorgesteld in de nieuwe stijl voor Nationale Parken 

is dat er gestreefd wordt naar herstel van de overgangen 

(macro gradiënten), ruimte wordt gezocht voor natuurlijke 

processen en naar verbindingen en een vorm van opschaling 

die natuurdoelen, zoals meer biodiversiteit; robuustere 

en veerkrachtige natuurkernen, ten goede komen (o.a). In 

NPSH&TR is dit een complexe opgave: er is een hoge druk 

op de bestaande natuur vanuit de omringende agrarische 

gebieden, de stedelijke en industriële ontwikkeling, de 

recreatie en grondwaterwinning. Ondanks uitloging van 

de zandgronden als gevolg van verzurende depositie  zijn 

er grote  kansen voor internationaal belangrijke natuur als 

een robuust systeemherstel gerealiseerd kan worden.

Afbakening
Het NPSH&TR is bij uitstek een cultuurhistorisch landschap, 

met natuurwaarden die daarbij passen. Met deze verkenning 

naar mogelijkheden voor meer natuurlijkheid, wordt er 

binnen de grenzen van deze half natuurlijke matrix gekeken. 

Doel
Het gevraagde advies is, naast de reeds uitgevoerde 

landschapsbiografie, input te geven die in de 

landschapsstrategie verwerkt wordt en een stevige basis 

legt vanuit het landschaps-ecologisch systeem. Het 

advies brengt in beeld waar en op welke wijze ruimte 

in de landschapsstrategie opgenomen moet worden 

om het streven naar meer natuurlijkheid en duurzame 

strategieën voor andere vormen van landgebruik. Bij meer 

natuurlijkheid kan gedacht worden aan: compleetheid 

van natuurtypen, robuustheid van ecosystemen en 

vergroten connectiviteit tussen natuurkernen. Het gaat 

om compleetheid, robuuste systemen, connectiviteit 

en de bijdrage die van daaruit geleverd kan worden 

aan klimaatadaptie en CO2 en de landbouwtransitie.

Daarvoor is het nodig om:

- Een globale overzichtskaart op te stellen voor NPSH&TR 

(Borkeld, Reggedal, Wierdense Veld, Lemeler- en 

Archemerberg, Giethemse veld, Luttenbergerven, 

Boetelerveld, omgeving Schoonheeten/ Nieuw Heeten 

en Espelo, en de Regge) waarmee de belangrijkste 

abiotische verschillen in de (diepe) ondergrond, de 

bodem en waterhuishouding beschreven worden.

Adviesvraag Landschapsstrategie
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- De ecologische waarden in beeld te brengen: welke 

kernkwaliteiten (biodiversiteit, soorten, vegetatietypen) 

herbergt het onderzoeksgebied, waar liggen de 

hotspots in biodiversiteit en welke soorten of 

vegetaties kunnen als kenmerkend worden beschouwd 

voor in het gebied manifesterende natuurlijke 

processen of landschapshistorische patronen? 

- Inzicht hebben in welke natuurlijke processen 

landschapsbepalend zijn geweest en welke gerevitaliseerd 

kunnen worden binnen de context van het half natuurlijke 

landschap. Denk bv aan de rol van grote herbivoren. 

- Een analyse van de belangrijkste veranderingen 

in ecologische kwaliteit en natuurlijke processen 

in het gebied. Deze analyse geeft dus inzicht in 

de ruimtelijke verspreiding van soorten en in de 

belangrijkste bottlenecks voor herstel. Mogelijkheden 

te benoemen voor meer natuurlijke processen, binnen 

de keuze voor half natuurlijke landschappen

- Globaal aan te geven waar potentie aanwezig is voor meer 

natuurlijkheid, zowel in bos, hoogveen, voedselarm en 

voedselrijk grasland, akker, doorstroomveen en heide.

- Aangeven welke locaties interessant zijn om als 

onderzoeklocaties te koppelen aan herstel gradiënten 

in gebieden met overgangen tussen verschillende 

landschapstypen en deze kenmerkende ecosystemen. 

- Suggesties geven voor beheerstrategieën die passen bij het 

gebied en de vermelde ecosystemen. Mogelijkheden voor 

migratie en verbindingen benoemen en op kaart aangeven.

Aanpak
Het advies start met beschrijving van de kwaliteiten van 

aanwezige heiden, bossen graslanden en hoogvenen en 

bijbehorende processen in dit  landschap van stuwwallen 

en beekdalen. De vragen die gesteld worden zijn:

- Waar is ruimte en potentie voor herstel van natuurlijke pro-

cessen en patronen (erosie, verstuiving, natuurlijke hydro-

logie, etc), passend bij de ontwikkeling van het landschap?

- Welke strategieën kunnen de processen op gang brengen 

of versterken? En welke bijdrage kunnen deze processen 

in potentie bijdragen aan herstel soortenrijkdom 

en herstel van de basenbezetting. Herstel van een 

natuurlijk hydrologisch systeem waarbij processen zoals 

inzijging en kwel herstelt dan wel geborgd worden. 

- Wat is het effect van deze strategieën op 

ruimtelijke kwaliteit, planning en zonering?

- Wat zijn de beperkende factoren? (benoemen en lokaliseren, 

bv landbouwkundig grondgebruik, recreatie, infrastruc-

tuur, stedelijke ontwikkeling, drinkwatervoorziening, etc)?

- Waar liggen nieuwe kansen om verschillende functies 

met elkaar te verbinden (integrale ruimtelijke aanpak 

waarin verwevenheid tussen functies een belangrijke 

rol speelt maar waar natuur het leidende principe is)?

- Waar (op kaart) liggen de beste kansen voor de 

verschillende ecosystemen op landschapsniveau 

en (terugkeer) cultuur-historische waarden?

- Wat zijn de effecten op andere functies?

Kader
Het advies denkt vanuit de potentie voor meer natuurlijk-

heid en los van bestaand beleid, om de kansen voor de 

lange termijn zo goed mogelijk te benutten en daar ruimte 

voor te creëren in de landschaps-strategie. De haalbaarheid 

moet daarbij niet uit het oog verloren worden, maar om-

dat ecologische processen langzaam veranderen zijn tijd 

en timing belangrijke factoren. Het gaat om een duurzame 

borging in de toekomst, door problemen bij de bron aan te 

pakken en niet alleen aan symptoom-bestrijding te doen. 

Realistische plannen met inachtneming van de klimaatver-

andering, wat betekent dat voor de natuurdoelen? Het gaat 

verder dan behoud strategieën die met N2000 zijn ingezet. 

Een stevige inhoudelijke basis vanuit het Nationaal Park 

draagt ook bij aan uitvoering van het Programma Natuur.

Het NPSH&TR is bij uitstek een gebied waar ruimte is nieuwe 

ontwikkelen waar aan de hand van onderzoek en experimen-

ten vorm aan gegeven wordt. Het Nationaal Park kan en wil 

voorloper zijn in innovatief natuurbeheer en het zorgvuldig op 

elkaar afstemmen van verschillende functies in het gebied door 

middel van zonering. De meerwaarde van het Nationaal Park 

is het denken en handelen op grote schaal, zowel in ruimte als 

in tijd, met zo groot mogelijke kansen voor natuur(lijkheid).

Resultaat
1. Kennis (typologie van het stuwwal-rivierdallandschap) 

met bijbehorende natuurlijke processen). 

2. Kaarten (weerslag van benoemde typologie 

met ruimtelijke patronen en met kansen/

mogelijkheden voor meer natuurlijkheid en 

dynamiek maar ook met de onmogelijkheden.)

3. Advies (samengevat is kernpunten voor de landschapsstra-

tegie met een landschapsecologische grondslag, monito-

ring van verbetering in de natuurlijke processen en richt-

lijnen voor bijsturing tijdens de uitvoering van het plan).



BIJLAGE III

Communicatie, participatie en 
educatie (regulier programma)

Inleiding
Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal 

(NPSH&TR) is een van de 21 Nationale Parken die 

Nederland telt. Het landschap van NPSH&TR bestaat uit 

het grootste aaneengesloten droge heidegebied van 

Noordwest-Europa en kenmerkt zich door rust, ruimte en 

het reliëf. Het verhaal van dit Nationaal Park is gelaagd en 

opgebouwd uit verhaallijnen uit de natuur, cultuurhistorie, 

geologie, het landschap en de ontwikkelingen in het 

gebruik van het landschap. Het NPSH&TR biedt veel 

mogelijkheden voor inwoners en bezoekers om een 

‘top-natuur’ ervaring op te doen. Ook  biedt het park 

kansen om complexe maatschappelijke opgaves in het 

landschapsverhaal van het park te betrekken. De basis 

van het landschapsverhaal van NPSH&TR wordt gevormd 

door het Middeleeuws dorpenlandschap c.q. het Centraal 

Sallands Heidelandschap. De activiteiten in het Nationaal 

Park worden steeds gebaseerd op dat landschapsverhaal. 

Met andere woorden: de activiteiten en programma’s in 

het park, nemen zoveel mogelijk dit gemeenschappelijke 

verhaal als vertrekpunt. Waar kan, wordt het verhaal 

verbreed met de thema’s (cultuur)historie, geologie, 

cultuurlandschap en (natuurinclusieve) landbouw. 

Aansluiting op de landelijke strategie
Om mensen enthousiast te maken voor natuur en 

landschap, is het nodig dat zij de natuur ervaren, zich 

verwonderen, ervan genieten en de waarde ervan 

kennen. Eerder in dit document staat in het gezamenlijk 

streefbeeld: “De nationale parken zijn in 2030 iconen met 

natuurkernen van (inter)nationale allure en (inter)nationale 

aantrekkingskracht. Ze zijn herkenbaar en ze vertellen 

ieder een eigen verhaal, een verhaal dat past bij het 

karakter van het gebied. Ze presenteren zich gezamenlijk 

en samen geven ze de merkwaarde vorm zoals verwoord 

in het verhaal van Nederland”. Om dit te realiseren en 

bekendheid te geven aan de Nationale Parken, is het 

nodig om onder andere stevig in te zetten op educatie. 

De communicatie, participatie en educatie voor NPSH&TR 

worden uitgevoerd door IVN Natuureducatie. Daarbij 

wordt intensief samengewerkt met alle gebiedspartners. 

De ambitie is een beweging op gang brengen met 

het NPSH&TR in de hoofdrol, waarbij inwoners en 

bezoekers zich verbonden voelen met het park, nu en 

in de toekomst. Een beweging die toewerkt naar het 

gemeenschappelijke ambitie voor de Nationale Parken 

in 2030, namelijk dat de parken ‘de Rembrandts van de 

Nederlandse natuur vormen, met aantrekkingskracht 

op binnen- en buitenlandse bezoekers’.

Doelgroepen
In dit ambitieplan worden de volgende 

doelgroepen betrokken:

• Bewoners 

• Recreanten

• Ondernemers 

• Jeugd en jongeren

• Gemeenteraden

• Bestuurders en medewerkers van partnerorganisaties 

• Vrijwilligers

• Verenigingen

• Vrijwilligersorganisaties op vlak van natuur en cultuur

• Cultuurhistorische verenigingen/musea/centra

• Sporters

Communicatie 
De landelijke communicatiestrategie van de 

Nationale Parken gaat uit van de familiestrategie en 

een kernboodschap. Deze strategie is leidend in de 

activiteiten en programma’s binnen NPSH&TR.

Familiestrategie Nationale Parken
De ‘familiestrategie’ in de landelijke communicatie van 

de Nationale Parken richt zich op het creëren van interne 

verbondenheid tussen de parken onderling. Net als in een 

‘gewone’ familie biedt dit type netwerk allerlei voordelen, 

denk aan onderlinge loyaliteit (beide belangrijk in transitie), 

vertrouwdheid, steun aan elkaar, samenhang etc. Met de 

familiestrategie ontstaat een vertrouwde samenwerking 
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tussen de parken en partners uit de Nationale Parken 

Deal, die effectief en prettig samenwerken.

Kernboodschap voor alle Nationale Parken
De kernboodschap voor de Nationale Parken is dat de 

parken in 2030 bekend staan als het kenmerkend natuurlijk 

erfgoed van Nederland. Een van de doelen is dat elke 

Nederlander in 2030 de Nationale Parken kent en er trots 

op is. Ieder park is toonaangevend, karakteristiek en heeft 

herkenbare gebiedseigenschappen, waar de huidige en 

toekomstige generaties graag voor willen zorgen. Het label 

Nationaal Park is wereldwijd bekend en wordt consequent 

gebruikt als instrument voor gebiedspromotie. De Nationale 

Parken worden onze topnatuurgebieden met topbelevingen. 

Educatie
De landelijke educatiestrategie, “Magische momenten” 

genaamd- vormt het uitgangspunt voor de educatie 

in Nationaal Park Sallandse Heuvelrug. In de educatie 

aanpak staat verwondering centraal. Daarbij wordt 

gebruik gemaakt van verschillende technieken en 

methoden zoals beleving, voorlichting, ervaringsgerichte 

activiteiten, storytelling en 21ste-eeuwse vaardigheden. 

Educatie is effectief voor het vergroten van draagvlak en 

betrokkenheid bij Nationale Parken waarbij samengewerkt 

wordt met lokale stakeholders. Voor het betrekken 

van jonge kinderen als doelgroep is extra aandacht.

Participatie 
Participatie ligt in het verlengde van educatie. 

Met participatie wordt het betrekken en laten 

deelnemen van diverse doelgroepen bedoeld. 

Dat betekent dat de participatie verder gaat 

dan alleen ‘informeren’. Participatie gaat 

om meedenken en meebeslissen.  

Wat betekenen deze plannen voor NPSH&TR? 
In de transitiefase wordt gestart met het betrekken van 

nieuwe doelgroepen, het stimuleren van topervaringen 

en het realiseren van een toename van het aantal 

ambassadeurs van het park. Ook wordt gewerkt aan een 

kwaliteitsimpuls in de lijn van het unieke verhaal van het 

Nationale Park. Door deze stappen te zetten ontstaat 

een verbreding en versnelling van het aanbod. Om die 

reden wordt, naast de activiteiten zoals aangegeven in de 

Uitvoeringsagenda, tevens sterk ingezet op de volgende 

activiteiten door IVN in samenwerking met partners:

1. Communicatie & samenwerking

• De landelijke communicatiestrategie wordt verder 

geïmplementeerd. De kernboodschap van het 

Nationale Park wordt in alle communicatiemiddelen 

verweven. Hieronder vallen bijvoorbeeld het aanpassen 

van de website, de communicatiemiddelen, interne 

communicatie, kaart van het gebied, brochures en 

de flyers. Dit doet IVN in samenwerking met de 

marketing organisaties en andere st(r)eekhouders.

• IVN geeft in samenwerking met de partners 

een vervolg aan de invulling van de ambitie 

en doelen. Dit wordt onder andere gedaan 

in de Werkgroep Marketing & Communicatie 

en de Werkgroep Educatie & Beleving. 

2. Topervaringen

De ambitie is om bezoekers topervaringen te laten 

beleven. Eerder werd beschreven dat ingezet wordt op 

het laten ervaren van 2 topervaringen gekoppeld aan 

educatie. In samenwerking met de partners worden meer 

topervaringen benoemd en gekeken hoe deze gekoppeld 

kunnen worden aan educatie. Op die manier kunnen meer 

topervaringen ontstaan en het park op diverse manieren 

worden beleefd. Deze ervaringen worden uitgewerkt en 

waar mogelijk verwerkt in het aanbod van het park.  

3. Ambassadeurs

• Streekholders, gemeenteraden en inwoners

 In de pilotfase zijn veel van deze doelgroepen 

al bereikt. De partners hebben handvatten 

gekregen om zelf aan de slag te gaan. IVN blijft 

op zoek om de onderwerpen te verbreden, om 

de aanpak te verstevigen en de ambassadeurs 

zo goed mogelijke handvatten te geven om 

hun ambassadeurschap vorm te geven. 

• Gastheren van het Landschap  

(ondernemers/ recreatieondernemers)

Participatieladder
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Classroom (natuurinclusieve) landbouw, of het 

ontdekken van het geologisch verhaal met behulp van 

storytelling. De activiteiten zijn zowel voor, tijdens en 

buiten schooltijd. Er wordt nadrukkelijk de verbinding 

gelegd met bestaande educatieve programma’s 

zoals boerderij-educatietrajecten in Overijssel.

• Vraaggericht aanbod voortgezet onderwijs 

aanbieden. Tegelijkertijd aanbod ontwikkelen 

en onderhouden dat past bij NPSH&TR, zoals 

het Jongeren Advies Bureau (JAB).

• Faciliteren van de Jeugd Natuurclub 

voor kinderen van 7 tot 12 jaar.

• Coördinatie en begeleiding van Junior Rangers  

van 12 tot 24 jaar.

 De ambitie is om het bestaande netwerk van Gastheren 

steviger te maken en uit te breiden. Ondernemers uit 

NPSH&TR zijn goed op de hoogte van de natuur- en 

landschapswaarden van de streek en kennen de lokale 

verhalen. Ze weten wat er speelt in het Nationaal 

Park en kunnen hun gasten hierover informeren. Het 

gastheerschap is meer dan een cursus: door middel 

van terugkomdagen, informatiebijeenkomsten, 

gebiedssafari’s en extra trainingen wordt gewerkt 

aan een levend netwerk van ondernemers die 

zich als ambassadeur van de streek profileren. 

 Er wordt een nieuwe cursus aangeboden waar 

ondernemers worden opgeleid tot gastheren en nieuwe 

ambassadeurs van het NPSH&TR geworven worden.  

4. Liefde voor de natuur begint al vroeg

IVN continueert het betrekken van kinderen en 

jongeren bij Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug 

door het uitvoeren van verschillende programma’s: 

• Ontwikkelen en onderhouden van het aanbod voor alle 

groepen in het primair onderwijs. Bijvoorbeeld door 

het gebruiken van innovatieve educatieve methoden 

dat past bij NPSH&TR. Een voorbeeld: Escape the 
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BIJLAGE IV

Hierbij, in aanvulling op het Activiteitenplan, 

projectideeën en -voorstellen welke zijn aangedragen 

door de gebiedspartners en als zodanig bijdragen 

aan de realisatie van de gestelde doelen voor het 

NPSH&TR, maar waarvoor binnen het opgevoerde 

proces- en uitvoeringsbudget (vooralsnog) géén ruimte 

is. Voor de realisatie van deze ideeën en voorstellen 

moet additionele budget worden gezocht: 

a) Opzet en invulling van 3.0 

belevingsarrangementen voor het NPSH&TR.

b) In relatie tot onderzoek toekomstig gebruik (en 

inrichting) Toeristenweg, verkennen of een ‘hop  

on, hop off’-concept met elektrische bussen  

voor de betreffende ‘verbinding’ haalbaar is, één  

en ander gekoppeld met parkeerplaatsen aan  

de randen van het betreffende kerngebied  

(NS-station Holten en Buitencentrum te Nijverdal). 

c) Vanwege opschaling van het NPSH&TR inzetten 

van extra permanent toezicht door Bijzondere 

OpsporingsAmbtenaren BOA’s) welke in een outfit van 

het Nationaal Park primair als gastheer/gastvrouw 

optreden, maar ook bevoegd zijn tot handhaven.

d) IVN Natuureducatie wil inzetten op het vergroenen 

van particuliere tuinen in de omgeving van het 

Nationaal Park met het idee dat deze groene 

‘bufferzone’ ondersteunend is aan de gedeelde 

opgave op het gebied van biodiversiteit, 

klimaatadaptatie en schoon drink- en grondwater. 

Lokale inwoners spelen daarbij een grote rol: 

zij worden gestimuleerd om de eigen tuin en 

directe leefomgeving te vergroenen. Zo kan een 

lokaal netwerk ontstaan van actieve en betrokken 

bewoners, vrijwilligersgroepen, ondernemers en 

overheden. Bewoners en bedrijven uit de streek 

worden uitgenodigd om de NPSH&TR ‘in huis’ te 

halen. Ze worden gestimuleerd om in hun straat, 

voortuin, achtertuin of op hun bedrijventerrein 

een stukje NPSH&TR aan te leggen. Het idee 

is dat deze tuinen worden ingericht als een 

verlengstuk van het Nationaal Park, een soort 

‘NPSH&TR-tuin’. Zo’n particulier verlengstuk van het 

Nationaal Park is een natuurlijk ingerichte tuin.

e) IVN Natuureducatie heeft het initiatief genomen 

om ‘IVN Trektochten’ op te zetten: meerdaagse 

natuurwandelingen met overnachtingen bij trotse 

en bevlogen Gastheren van het Landschap. De 

wandelaars krijgen tijdens deze tocht informatie 

over het landschap en de streek via de IVN 

routeapp en via persoonlijke verhalen van de 

Gastheren. Een dergelijke nauwe betrokkenheid 

van recreatieondernemers bij een wandelroute 

is nieuw in Nederland. Voor de opgeleide 

recreatieondernemers zijn de trektochten een 

aantrekkelijke manier om invulling te geven aan hun 

rol als Gastheer van het Landschap. De route app 

neemt de wandelaar mee in het landschapsverhaal 

van het Nationaal Park, en biedt leuke weetjes, 

informatie en verrassende natuurbelevingen. De 

Gastheren spelen een belangrijke rol in het vertellen 

van het landschapsverhaal, wat een bijzondere 

en authentieke manier is voor bezoekers om het 

gebied te leren kennen. Op deze manier kunnen 

recreanten een topervaring opdoen en nieuwe 

ambassadeurs van het landschap ontstaan.  

f)  Positioneren van de kernen in het NPSH&TR (als 

koppeling met de Stadsbeweging Overijssel) met 

als doel te zorgen voor economische en attractieve 

versterking van de kernen enerzijds en spreiding 

van bezoekersstromen in het gebied anderzijds.

Aanvullende projectideeën 
en -voorstellen



BIJLAGE V

De 17 Global Goals

1. Geen armoede
Global Goal 1 gaat over het halveren van het aantal 

mensen dat onder de armoedegrens leeft, het zorgen 

voor gelijke toegang tot basisvoorzieningen en 

gelijke economische rechten en het vergroten van 

weerbaarheid van mensen in kwetsbare situaties.

2. Geen honger
Global Goal 2 draait om toegang voor 

iedereen tot veilig, voedzaam en voldoende 

voedsel en een einde aan ondervoeding.

3. Goede gezondheid en welzijn
Bij Global Goal 3 draait het om het zorgen voor 

toegang tot goede basis gezondheidszorg, het 

terugdringen van sterfte en ziekte als gevolg 

van verontreiniging, het beperken van het aantal 

verkeersdoden en gewonden en het zorgen voor 

toegang tot seksuele en reproductieve zorg.

4. Kwaliteitsonderwijs
Global Goal 4 is gericht op goed basis-, 

voortgezet en hoger onderwijs voor 

iedereen, toegang tot kinderdagverblijven 

en een toename van jongeren en 

volwassenen met relevante technische en 

beroepsvaardigheden. En ervoor zorgen 

dat alle leerlingen kennis en vaardigheden 

opdoen voor duurzame ontwikkeling, 

mensenrechten, culturele diversiteit, 

wereldburgerschap en zorgen voor kind- en 

handicapvriendelijke onderwijsfaciliteiten.

5. Gendergelijkheid
Global goal 5 richt zicht op het stoppen van alle 

vormen van discriminatie, het tegengaan van alle 

vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes, 

en het bereiken van volledige en effectieve 

participatie op alle niveaus van besluitvorming.
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6. Schoon water en sanitair
Global Goal 6 gaat over veilig en betaalbaar 

drinkwater, vermindering van verontreiniging, 

verhogen efficiency waterverbruik, integraal 

waterbeheer, beschermen en herstellen 

ecosystemen, bewonersparticipatie.

7. Betaalbare en duurzame energie
Global Goal 7 richt zich op het vergroten 

van het aandeel hernieuwbare energie en 

het verhogen van energie-efficiëntie.

8. Eerlijk werk en economische groei
Global Goal 8 richt zich op economische 

productiviteit, ondernemerschap, creativiteit 

en innovatie ondersteunen, vooral voor MKB; 

productieve tewerkstelling; duurzaam toerisme.

9. Industrie, innovatie en infrastructuur
Global Goal 9 gaat over toegang tot ICT en internet.

10. Ongelijkheid verminderen
Global Goal 10 gaat over sociale, economische en 

politieke insluiting van iedereen; gelijke kansen 

scheppen, ordelijke, veilige en verantwoorde 

migratie en mobiliteit van mensen mogelijk maken.

11. Duurzame steden en gemeenschappen
Global Goal 11 gaat over verschillende 

onderwerpen: huisvesting voor iedereen, 

verkeersveiligheid en openbaar vervoer, integrale 

plannen voor duurzame verstedelijking, cultureel 

en natuurlijk erfgoed, rampenparaatheid, 

milieueffect steden, groene en openbare 

ruimtes, relatie stad en omgeving.

12. Verantwoorde consumptie en productie
Global Goal 12 richt zich op duurzaam beheer en 

efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen, 

duurzame praktijken bij overheidsopdrachten. 

En daarnaast op het tegengaan van voedselafval 

en -verspilling, beperken van afvalproductie via 

preventie en hergebruik, verantwoord beheer van 

afvalstoffen en terugdringen van verontreiniging.

13. Klimaatactie
Global Goal 13 gaat over het verhogen van de 

weerbaarheid en aanpassing aan klimaatrisico’s, 

het verbeteren van menselijke en institutionele 

vaardigheden voor klimaatadaptie en 

mitigatie, ook in ontwikkelingslanden.

14. Leven in het water
Global Goal 14 houdt zich bezig met het tegengaan van 

verontreiniging veroorzaakt op land, duurzaam beheer 

kustecosystemen, duurzaam gebruik van maritieme 

hulpbronnen, en het tegengaan van overbevissing.

15. Leven op het land
Global Goal 15 gaat om het versterken van duurzaam 

gebruik van bossen, droge gebieden, biodiversiteit 

en het integreren van waarden van ecosystemen 

en biodiversiteit in nationale en lokale planning.

16. Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten
Global Goal 16 richt zich op het verminderen van 

alle vormen van geweld, aanpak corruptie, zorgen 

voor effectieve, verantwoordelijke en transparante 

instellingen en voor responsieve, participatieve 

en representatieve besluitvorming, toegang tot 

informatie en bescherming van vrijheden.

17.  Partnerschappen om  doelstellingen te bereiken
Global Goal 17 richt zich op effectieve publieke,  

publiek-private en maatschappelijke samenwerkings-

verbanden en op mondiale samenwerkingsverbanden 

voor duurzame ontwikkeling.
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