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IVN en Nationale Parken
IVN heeft de opdracht van het Ministerie van
Economische Zaken om zorg te dragen voor de
coördinatie van de communicatie en educatie in
19 van de 20 Nationale Parken in Nederland.
Van meerjarenplan tot onderwijsprogramma´s,
informatiekranten, communicatie en
participatietrajecten, bewonersavonden of
natuur-recreatieve evenementen. In
samenwerking met o.a. terreinbeheerders,
vrijwilligers, overheden en recreatiebedrijven
initieert en organiseert de IVN coördinator een
hoogwaardig aanbod van activiteiten en
producten. Een aanbod dat de betrokkenheid
van bewoners, ondernemers, jeugd en
recreanten bij een Nationaal Park tot doel heeft.
IVN opereert hiermee tot in de haarvaten van het
Nationaal Park.
Met ingang van 2015 is ook in Grenspark De
Zoom-Kalmthoutse Heide een IVN coördinator
communicatie en educatie aan de slag gegaan.
Om de kwaliteit van de communicatie en educatie te waarborgen en een helder gezamenlijk
profiel te blijven realiseren is het “minimum basispakket Communicatie &Educatie door IVN” in
alle Nationale Parken de basis blijven vormen. Coördinatoren Communicatie en Educatie
dragen samen met de partners in de Parken zorg voor de uitvoering van dit basispakket en
leveren gezamenlijk inspanning voor benodigde middelen om deze minimumvariant te kunnen
uitvoeren.
Bij de uitvoering van het Basispakket Communicatie en educatie door IVN is nadrukkelijk
gekozen voor voortzetting van succesvol gebleken projecten en programma’s om zoveel
mogelijk voort te kunnen bouwen op opgezette netwerkstructuren en ervaringen en om reeds
geïnvesteerde middelen ten volle te benutten. Daarnaast is in 2015 speciale aandacht
geschonken aan het thema ‘Natuur & Gezondheid. Een aantal parken heeft in 2014 reeds
geïnvesteerd in combinaties van natuur met gezondheid. Deze parken hebben de nieuwe
allianties in 2015 versterkt en hebben hun opgedane kennis en ervaringen gedeeld met de
overige parken en externe partners.
Een goede omgang met de natuur, het versterken van de recreatieve-, educatieve- en de
belevingswaarde van natuur en biodiversiteit zijn ook in 2015 de zwaartepunten in het werk van
IVN voor de Nationale Parken geweest. Naast deze coördinerende taken op het vlak van
natuureducatie en communicatie is de samenwerking met DuurzaamDoor uitgebouwd. 11
Nationale Parken nemen deel aan het proces om coalities te vormen met maatschappelijke
sectoren zoals gezondheid, voedsel, energie en recreatie om op basis daarvan cofinanciering
voor de Parken te genereren. Een aantal parken heeft werkplaatssessies georganiseerd en
aansluitend daarop hebben co-creatieprocessen plaatsgevonden en zijn diverse pilots gestart of
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in ontwikkeling. Het grote geld heeft dit nog niet opgeleverd maar het is een on-going proces dat
zeker vruchten afwerpt: er zijn nieuwe partners gevonden en deuren geopend voor verdere
samenwerking in de toekomst.

Dit verslag sluit in volgorde en inhoud aan bij de in januari 2015 ingediende ‘subsidieaanvraag
IVN voor Nationale Parken 2015’ voor het Ministerie.
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Focus 2015 en resultaten
De focus op de communicatie en educatie in de Nationale Parken in 2015 heeft gelegen op de
volgende vier pijlers die zijn vervat in het ‘Basispakket Communicatie en educatie door IVN’:





Jeugd & jongeren
Recreatie(ondernemers)
Vrijwilligers
Algemene communicatie Nationaal Park

Basispakket Communicatie en educatie door IVN





Tenminste drie van de vier pijlers worden uitgevoerd in het Nationaal Park
Per pijler is, afhankelijk van de keuzes die in de individuele parken gemaakt worden, een
mogelijkheid om te kiezen uit de verschillende onderdelen zoals genoemd bij de pijler en
verder beschreven in het basispakket C&E.
In 2015 werd in een aantal van de Nationale Parken pilots uitgevoerd op het vlak van
Natuur&Gezondheid en zijn best practices gedeeld met alle Nationale Parken.

Pijleroverstijgend thema: Natuur en gezondheid

Basispakket communicatie en educatie door IVN
Pijler 1
Jeugd en jongeren
- Buitenprogramma voor de verschillende
Educatie én
jaargroepen van het basisonderwijs
jongerenparticipatie
(doorlopende leerlijn, Woordvoerders van de
Natuur)
- JeugdNatuurClub
- Programma of activiteit voor doelgroep 12-18
jaar (Scholen voor Duurzaamheid,
JuniorRangers, Maatschappelijke stages,
Highlandgames)
Pijler 2
Recreatie(ondernemers)
- Cursus Gastheerschap en onderhouden
Draagvlak en nieuwe allianties
netwerk Gastheren (bijeenkomsten,
arrangementen)
Pijler 3
Vrijwilligers
- Onderhouden netwerk vrijwilligers
Betrokken burgers en
- Scholing en na- en bijscholing voor vrijwilligers
community-vorming
(gidsen, excursiebegeleiders, jeugdvrijwilligers,
enz.)
- Contactbijeenkomsten vrijwilligers
Pijler 4
Algemene communicatie NP
- Centrale rol coördinator voor alle partners in
Parels van de Nederlandse
NP
natuur
- Website NP (tenminste medebeheerder van de
website, facebookpagina, digitale kaart)
- Dag van het Nationaal Park
- Bewaken huisstijl NP, brochure NP
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Pijler 1: Jeugd en jongeren: educatie én participatie
De focus bij de parken ligt sterk op de doelgroep jeugd en jongeren. Scholen maken gretig
gebruik van de speciale park-specifieke programma’s voor het hele regionale onderwijs die door
de partners binnen het Nationaal Park gezamenlijk worden aangeboden. Leerlingen gaan in het
park aan de slag in een combinatie van natuurbeleving en onderzoek van o.a. biodiversiteit.
Basisonderwijs
Alle Nationale Parken hebben speciale programma’s voor het basisonderwijs, variërend van
‘Speurders van Twilhaar op de Sallandse Heuvelrug’ tot ‘op pad met de ‘Belevingsrugzak’ in de
Oosterschelde en van ‘Dieren in de Duinen’ in Zuid Kennemerland’ tot ‘bijen en biodiversiteit’ in
De Maasduinen’. In Nationaal Park De Utrechtse Heuvelrug kunnen basisscholen het
programma Natuurwijs volgen en met een ‘natuurwijzer’ het gebied verkennen.
Een programma dat in het ene Nationaal Park is getest en ontwikkeld, wordt regelmatig gedeeld
met de andere Parken. Uiteraard wordt dan de inhoud aangepast aan het specifieke park, maar
de concepten zijn overdraagbaar. Een goed voorbeeld hiervan is “Woordvoerders van de
Natuur”. Dit programma is ontwikkeld in een samenwerkingsproject tussen Staatsbosbeheer en
IVN en inmiddels aangepast en ingezet in een groot deel van de Nationale Parken.

Met de speciale scholenprogramma’s beleven jaarlijks tienduizenden jonge kinderen een
topervaring in hun eigen Nationaal-Park-op-de-hoek. De belangstelling voor de programma’s is
al jaren groot en over het algemeen vrij stabiel. Doordat vele parken een doorgaande leerlijn
hebben en contacten onderhouden met de docenten over aanpassingen en wensen vanuit het
onderwijs, komen scholen met de verschillende groepen geregeld terug.
Voortgezet onderwijs
Voor het voorgezet onderwijs zijn nieuwe methodieken die in 2014 waren ontwikkeld, verbeterd
en ingezet en zijn actuele thema’s aangegrepen en samenwerkingsrelaties aangegaan met
nieuwe partners.
Bij het programma “Scholen voor
Duurzaamheid” fungeren de partners in de
Nationale Parken als opdrachtgevers voor
scholieren van het voortgezet onderwijs die met
een realistische opdracht aan de slag gaan.
Vaak zijn deze opdrachtgevers de terrein
beherende organisaties als Natuurmonumenten
en Staatsbosbeheer of bijvoorbeeld
Rijkswaterstaat die de leerlingen ‘inhuren’ als
Junior Adviesbureau en de jonge adviseurs
meenemen het gebied in om onderzoeken uit te
voeren of metingen te verrichten bijvoorbeeld.
Vaak komen deze jongeren met verrassende
adviezen!
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Buitenschools
Ook buitenschools worden vele kinderen en jongeren bij de Nationale Parken betrokken.
Honderden kinderen weten maandelijks de Jeugdnatuurclubs die in een aantal parken actief
zijn, te vinden en steeds meer jongeren en jongvolwassenen beleven een toptijd bij de Junior
Rangers. Hier kunnen zij verschillende competenties ontwikkelen en internationale contacten
opdoen: zowel fysiek via uitwisselingskampen als digitaal via de sociale media. Ook deze clubs
worden voor een groot deel begeleid door vrijwilligers.

Ook via speciale ‘rugzakroutes’, activiteiten tijdens de ‘Nacht van de Nacht’ en via bijvoorbeeld
‘natuurtheatervoorstellingen’ en tijdens ‘de dag van het Nationaal Park’ worden in alle parken
vele duizenden kinderen en jongeren bereikt.
Om deze jongeren te bereiken en om met hen in contact te blijven, wordt meer en meer gebruik
gemaakt van communicatiemiddelen die hen aanspreken, zoals whats-app groepen, Instagram
en Facebook pagina’s.

Bereik jeugd en jongeren in 2015:

 Ruim 15.000 kinderen van de basisschool volgen jaarlijks een programma in de
Nationale Parken
 Circa 1.000 leerlingen van het voortgezet onderwijs volgden een op maat
gemaakt programma
 Honderden kinderen van 7-12 jaar zijn lid van een JeugdNatuurClub in een
Nationaal Park bij hen in de buurt
 90 jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 21 jaar zijn Junior Ranger in een
van de Nationale Parken
 Duizenden kinderen worden bereikt tijdens een van de vele activiteiten die voor
hen worden georganiseerd tijdens speciale evenementen als de Dag van het
Nationaal Park of speciale ‘Week van het Nationaal Park’ .
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Pijler 2: recreatieondernemers: draagvlak én nieuwe allianties
Recreatieondernemers in en om de Nationale Parken zijn voor bezoekers vaak de eerste
kennismaking met een Nationaal Park. Daarom is de cursus “IVN Gastheer van het
Landschap” ontwikkeld: de ondernemers leren over natuur en landschap en de natuur
recreatieve voorzieningen in hún Nationaal Park om daarmee hun gasten goed te kunnen
informeren. In totaal hebben –gerekend tot en met juni 2015- 1145 ondernemers deelgenomen
aan een cursus Gastheerschap en draaien zij mee in het Gastherennetwerk van een Nationaal
Park, dat op initiatief van IVN bij elkaar komt. Dit vormt een belangrijke bijdrage aan regionaal
draagvlak, waardering en begrip voor het gebied. Het voldoet in sterk toenemende mate aan
een behoefte.
In het kader van het vormen van nieuwe allianties en co-creaties wordt veel aandacht besteed
aan arrangementen met de Gastheren. Een aantal succesvolle arrangementvormen werden
gecontinueerd en aan andere parken overgedragen zoals de bosbrunch en de
ondernemerssafari.
Nationaal Park:

Lauwersmeer

Totaal
opgeleide
Gastheren
40

Nationaal Park:

Duinen van Texel

Totaal
opgeleide
Gastheren
137

Schiermonnikoog

21

Zuid-Kennemerland

38

De Alde Feanen

25

Oosterschelde

78

Drents-Friese Wold

61

De Biesbosch

75

Dwingelderveld

46

69

Drentsche Aa

150

De Loonse en Drunense
Duinen
De Groote Peel

Weerribben-Wieden

131

De Maasduinen

60

De Sallandse
Heuvelrug
De Hoge Veluwe

35

De Meinweg

47
30

Utrechtse Heuvelrug

68

Grenspark De ZoomKalmthoutse Heide
Veluwezoom

-

Totaal opgeleide ondernemers t/m juni 2015

34

-

1145
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Pijler 3: vrijwilligers: betrokken burgers
Vrijwilligers zijn en blijven onmisbaar! Het leeuwendeel van alle activiteiten die plaatsvinden in
de Nationale Parken, van inventarisaties, monitoring en beheermaatregelen tot aan begeleiden
van Jeugdnatuurclubs of scholenprojecten, wordt door vrijwilligers gedaan. Zonder deze grote
groep van betrokken mensen bij de natuur in hun eigen achtertuin zouden vele onderdelen van
het communicatie en educatie programma geen
doorgang kunnen vinden.
Ieder Nationaal Park heeft daarom een groot
vrijwilligersnetwerk. Om dit netwerk te behouden
en onderhouden vinden jaarlijks diverse
bijeenkomsten en cursussen plaats. Ook in 2015
zijn nieuwe vrijwilligers opgeleid tot schoolgids,
natuurgids, excursiebegeleider en
jeugdnatuurbegeleider. In de Nationale Parken
hebben speciale bijscholings- en
contactbijeenkomsten plaatsgevonden rondom
actuele thema’s: bijvoorbeeld de opleiding tot
Jeugdnatuurbegeleider in Weerribben-Wieden.

Dag van het Nationaal Park

De Nederlandse Nationale Parken
organiseerden speciale activiteiten
op 24 mei 2015. Een dag waar vele
vrijwilligers hun medewerking aan
verleenden. Deze "Dag van het
Nationaal Park" biedt voor iedereen
de gelegenheid om de bijzondere
natuur van de nationale parken op
diverse manieren te ontdekken.
Onder het motto “De natuur is onze
zaak”, of “Nature is our business”
werden uiteenlopende activiteiten georganiseerd voor jong en oud, zoals speciale fietsroutes,
unieke vaartochten of een streekmarkt. Ook voor de kinderen werden tal van uitdagende
activiteiten georganiseerd.

In totaal zijn ruim 2.500 vrijwilligers actief op het gebied van
communicatie en educatie in de Nationale Parken. Zij begeleiden
jaarlijks duizenden activiteiten, projecten en excursies.

9

Pijler 4: algemene communicatie Nationaal Park: Parels van de
Nederlandse natuur
Het exacte aantal bezoekers dat jaarlijks de Nationale Parken bezoekt is niet eenvoudig te
bepalen omdat er geen eenduidige monitoring plaats vindt. Met behulp van de
bezoekersaantallen van de Bezoekerscentra, de gegevens van marketing– en toeristische
bureaus, bezoekersonderzoeken en schattingen door de Nationale Parken lijkt het dat er
jaarlijks circa 22 miljoen bezoekers in de Nationale Parken komen. Desondanks is nog steeds
minder bekend dat we ook in Nederland twintig prachtige Nationale Parken hebben. Een
belangrijke rol voor de coördinator communicatie en educatie van deze parels van de
Nederlandse natuur is dan ook het communiceren over het stelsel van Nederlandse Nationale
Parken in het algemeen en over het ‘eigen’ Nationaal Park in het bijzonder. In veel gevallen
wordt samengewerkt met onder andere de lokale VVV organisaties en/of de regionale
marketingbureaus.
Variatie aan communicatiemiddelen
Voor de verschillende doelgroepen zijn in de parken communicatiemiddelen ontwikkeld. Alle
parken beschikken in ieder geval over een website. Ook via de websites van de terrein
beherende organisaties en de andere partners wordt gecommuniceerd over het reilen en zeilen
in het Nationaal Park. Een aantal Parken heeft ook een digitaal boekingssysteem voor
excursies en/of scholenprojecten en alle Parken hebben een digitale kaart. Alle Parken
beschikken over een Twitteraccount en een groeiend aantal Parken is te vinden op Facebook
en/of Instagram. Deze laatste vormen van communicatie lenen zich bij uitstek voor snelle
communicatie over actuele ontwikkelingen.
Naast de digitale communicatievormen blijven de analoge vormen van communicatiemiddelen
belangrijk en gewild. Per jaar worden –ondanks de goed bezochte websites–
honderdduizenden brochures, flyers, activiteitenkalenders en recreatiekranten gedrukt en
verspreid. De recreatiekranten van Duinen van Texel en van Schiermonnikoog vinden
bijvoorbeeld gretig aftrek op de veerboten.
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Jubileum
De Drentsche Aa vierde in 2015 groot feest ter ere van 50 jaar
gedachtenplan Drentsche Aa (1965-2015) Bij dit jubileum is stilgestaan
door onder andere het verschijnen van de Landschapsbiografie Drentsche
Aa, het congres ‘Het experiment van de Drentsche Aa' en een 'Week van
de Drentsche Aa' van maandag 29 juni t/m zondag 5 juli 2015. Deze week
werd afgesloten door het FestiValderAa - editie 2015.










 Ruim 1,3 individuele bezoekers aan de websites van de Nationale Parken
 Ruim 15.000 ‘volgers’ van de Nationaal Park-Twitteraccounts
 Bijna 13.000 ‘likers’ van de Facebookpagina’s
 Honderdduizenden flyers, brochures, natuuractiviteitenkranten/kalenders en/of
recreatiekranten per jaar

 Circa 22 miljoen bezoeken per jaar, circa 2.500.000 recreanten jaarlijks bereikt
via websites, (digitale) nieuwsbrieven, speciale evenementen als de Dag of de
week van het Nationaal Park
 Gemiddeld 12 persberichten/ columns per park per jaar naar lokale en regionale
(en vaak ook landelijke) media
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