
         
 

 
 

UITNODIGING - STUDIEDAG NATIONAAL PARK 

BIESBOSCH - 25 MAART 2020 
 

 

Beste 

 

Samen met het Rivierpark Scheldevallei organiseert LIFE Sparc een studiedag naar het NP de Biesbosch in 

Nederland.  Het Nationaal Park Biesbosch is al lang een nationaal park en zet nu de stap naar een groter 

Nationaal Park NL Delta in ‘nieuwe stijl’. Een ideale gesprekspartner om veel van te leren. Welk proces hebben 

ze doorlopen en hoe gaan ze om met de verschillende stakeholders en hun ambassadeurs?  

 

Daarom nodigen we jullie uit om op 25 maart 2020 samen bij hen op bezoek te gaan. Het programma is als 

volgt:  

 

7u30                     Vertrek bus in Dendermonde - Parking Bruynkaai 

8u30                     Opstap op bus in Antwerpen - Station Berchem 

9u30                     Aankomst in Biesbosch MuseumEiland in Werkendam bij Dordrecht 

10u-10u30          Inleiding door Nationaal Park Scheldevallei en Life SPARC 

10u30-11u30      Marius Brants (NP NL Delta): “Op weg naar Nationaal Park NL Delta” met een blik in de 

toekomst over welke stappen ze zetten naar een vernieuwd nationaal park en welke 

uitdagingen, kansen en valkuilen ze daarbij ervaren.  

11u30-11u45      Pauze 

11u45-12u          Marianne den Braven (NP Biesbosch): “De impact van een nationaal park” met aandacht voor 

belangrijke vragen als druk van toerisme, mobiliteit, moeilijke zoektocht naar 

verdienmodellen, belang, rol en aanpak van ambassadeurs en gidsenwerking, samenwerking 

met landbouw, voordeel voor lokale economie, ...  

12u-12u15          Wethouder/Schepen van de gemeente Altena: “Wat betekent Nationaal Park Biesbosch voor 

ons als gemeente?” 

12u15-13u          Informeel panelgesprek met Marius Brants, Marianne den Braven en schepen van Altena 

13u-14u               Lunch 

14u-16u               Bezoek per boot aan NP Biesbosch en bezoek Biesbosch MuseumEiland 

16u30                  Vertrek bus  vanuit Biesbosch MuseumEiland 

17u30                  Afstap bus in Antwerpen - Station Berchem  

18u30                  Aankomst bus in Dendermonde – Parking Bruynkaai  

 

Inschrijven is gratis én verplicht. U kan zich inschrijven door te mailen naar Veerle Campens 

(veerle.campens@vlaanderen.be). Graag antwoorden voor 21 februari met vermelding of u in Dendermonde of 

Antwerpen op de bus stapt. We kijken er naar uit om samen op stap te gaan! 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Het team van Rivierpark Scheldevallei en Life SPARC 
 


