
Nationaal Park Nieuw Land 
 

Bij Almere en Lelystad, op een vleugelslag van Amsterdam, ligt een groot en verrassend 
natuurgebied: Nationaal Park Nieuw Land. De Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, Marker 
Wadden en het Markermeer vertellen samen het typisch Nederlandse verhaal van het op water 
gewonnen land. Door mensenhanden gemaakt land dat nog volop in ontwikkeling is. Een gevarieerd, 
waterrijk landschap waar jonge deltanatuur de ruimte krijgt. Een gebied bovendien waar bijzondere 
vogelsoorten zich thuis voelen en uit Nederland verdwenen soorten zijn teruggekeerd. Ieder bezoek 
is er anders, maar altijd is het een belevenis. 
 
Nationaal Park Nieuw Land straalt optimisme uit: hier werken we als samenleving aan verbetering 
van de natuur (biodiversiteit en kwaliteit). We doen dat omdat we ons verantwoordelijk voelen voor 
de staat van de natuur, maar ook omdat we er als samenleving direct baat bij hebben. Nationaal Park 
Nieuw Land draagt namelijk bij aan het vestigingsklimaat en daarmee aan de economische 
ontwikkeling van Flevoland. 

Uitnodiging aan ondernemers 

Naast de bestaande samenwerkingen met ondernemers, wil het Nationaal Park Nieuw Land actief 
ondernemers en organisaties uit de recreatief-toeristische sector betrekken bij de ontwikkeling van 
het nationaal park. Naast ondernemers die er gevestigd zijn, kunnen ook ondernemers uit de 
omgeving van het nationaal park aanhaken. Ondernemers en recreatieve producten zijn namelijk 
belangrijke bouwstenen voor de beleving mensen als ze Nationaal Park Nieuw Land bezoeken. We 
willen in de aankomende drie jaar samen met ondernemers een traject doorlopen, waarin de 
volgende onderdelen centraal staan: 

1. Kennismaken met en informeren van en overdragen van kennis naar de ondernemers: over de 
NPNL-ambities, de gebiedsidentiteit en de voorziene ontwikkelingen binnen de vijf 
(toekomstige) poorten van Nationaal Park Nieuw Land. Specifieke aandacht gaat uit naar: 

o Gebiedsinformatie op basis waarvan de ondernemers kennis nemen van de 
bijzondere ontstaansgeschiedenis van Flevoland in het algemeen en Nationaal Park 
Nieuw Land in het bijzonder 

o Schetsen van mogelijkheden voor productontwikkeling in Nationaal Park Nieuw 
Land. 

o Doelgroepen (leefstijlen) per poort/gebied, inclusief de betekenis voor de 
productontwikkeling.  

o Veldexcursie(s) om de gebiedsinformatie aanschouwelijk te maken.  
2. Verkennen van de wijze waarop de ondernemers met hun onderneming waarde kunnen creëren 

in Nationaal Park Nieuw Land en de identiteit van het nationaal park kunnen versterken 
(‘merkactivatie’). 

3. Begeleiden van de ontwikkeling van recreatieve producten met en door de ondernemers in 
samenwerking en afstemming met de marketing en communicatie van Nationaal Park Nieuw 
Land.  

 

Programma ‘Gastheer van het Landschap’ 

Het betrekken van ondernemers is maatwerk. Nationaal Park Nieuw Land wil ten behoeve van het 
betrekken van ondernemers gebruik maken van het beproefde programma 'Gastheer van het 
Landschap' van IVN (https://www.ivn.nl/gastheervanhetlandschap/over-gastheer-van-het-
landschap), dat onder andere succesvol is in de nationale parken Oosterschelde, Weerribben-
Wieden en De Biesbosch. In 2021 volgt meer informatie over dit traject voor ondernemers inclusief 
een uitnodiging om mee doen aan het programma. Wilt u zich nu al aanmelden voor dit traject of 



heeft u ideeën om dit programma nóg beter aan te laten sluiten op uw wensen en ambities? Neem 
dan contact met ons op via info@nationaalparknieuwland.nl  

 
Steeds meer beleving voor bezoekers 
Nationaal Park Nieuw Land heeft pas sinds 2018 de status van Nationaal Park gekregen. Het is een 
initiatief van de provincie Flevoland, samen met Staatbosbeheer, Natuurmonumenten, Stichting Het 
Flevo-Landschap, Gemeente Almere, Gemeente Lelystad, Rijkswaterstaat en Waterschap 
Zuiderzeeland. 
De bundeling van de vier natuurgebieden in één Nationaal Park biedt nieuwe kansen voor het 
versterken van de ecologische en toeristische betekenis van Nieuw Land.  
Michiel Rijsberman, gedeputeerde provincie Flevoland: “Nieuw Land trekt nu al 900.000 bezoekers 
per jaar. De komende jaren willen we de natuur verder versterken en het gebied beter beleefbaar 
maken voor bezoekers, zodat de kwaliteiten van het gebied nog beter tot hun recht komen.” Er 
worden aantrekkelijke uitkijkplaatsen, fietsroutes en bezoekerscentra gerealiseerd. Het landschap 
wordt afwisselender met behoud van de weidsheid van het gebied. 
 
Wat je niet mag missen 

 Ga op zoek naar de zeearend 
 Neem de veerboot naar de Marker Wadden 
 Verken de omgeving vanuit één van de kijkhutten. 
 Ga 'op safari' met de boswachter 
 Fiets een rondje Oostvaardersplassen 

 
Voor meer informatie ga naar www.nationaalparknieuwland.nl  
 


