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De buitenkant van het bezoekerscentrum in Dwingelderveld

blijlt intact.

CHIEF JAN ZEEI\4AN

centrum krij gt
een ïnaquette van wol
Be zoekers

Het bezoekerscentrum Dwingelderveld gaat 'uit de kleren'
en komt in maart in vol ornaat weer terug. Wat le kunt 1aten zien, hoef je niet meer in tekst uit te léggen.
ED VAN

voor de hei, groene bollet]es voor

TTLLII']GIN

het bos en eromheen opmerkelilke
RUINEN De buitenkant van het bezoekerscentrum Dwingelderveid
blijft intact, maar van binnen onder-

gaat het een totale gedaanteverandering. Op 1 maart moet de verbouwing klaar ziin.
Wie het bestaande centrum nog
wil bezoeken moet snel zijn. Op
maandag sluiten de deuren, maar

Natuurmonumenten probeert

de

bezoekers in de komende maanden
nog zo veel mogelijk ter wiile te zijn.
Tot woensdag rr november is het bezoekerscentrum volledig gesloten,
maar vanaf die dag zijn er tot de dag

van de heropening een tijdeliike infobalie en toiletvoorziening. De ope-

ningstiiden ziin dan op woensdag,
zaterdag en zondag van 1o.oo tot
t6.oo uur.
,,Het hele centrum wordt leeggehaald", vertelt beheerder Casper de
Jong. De veertien jaar oude inrichting voldoet niet meer. Het centrum
krijgt een nieuwe vloer met vloerverwarming. Daardoor kunnen de

obíecten als

radioteiescoop,
schaapskooien, esdorpen en vogel-

kijkhutten.

De maquette komt op wielen,
evenals de andere grote obfecten die
een plek krijgen in het nieuwe centrum. Bijvoorbeeld een vondstenta-

fel en een 'informatieve horizon',
waarop afloeeldingen staan van on-

der meer de radiotelescoop en de
brinkdorpen.
Het is een soort van toptien van
trekkers in het Dwingelderveld die
bezoekers gezien móeten hebben.

j worden nadrukkeliik geattendeerd op de omringende brinkdor,
pen, aldus De ]ong. Het bezoekerscentrum trekt nu iaarliiks 16o.ooo
Zi

rrensen. Dai l,vorden er straks misschien nog meer. ,,De herinrichting

is een impuls voor hei totaie gebied." De nieuwe en mobiele inde,
ling maakt het mogeliik dat Natuurmonumenten grote groepen mensen kan ontvangen. Ook leent de
ruimte zich veel beter voor markten,
lezingen en filmvoorstellingen. De
tijd is voorbii dat mensen nog opeen
gepropt zitten in een hoekje. Wat je
kunt laten zien, hoef le niet uit te leggen. Het nieuwe bezoekerscentrum
van het Dwingelderveld wordt voor-

al een

visuele expeditie.

kerscentrum kost 35o.ooo euro; pro-

vincie en 'Europa'betalen mee.
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enorme ventilatorbuizen, díe van
binnen het zicht op het bijzondere
dak ontnemen, worden verwijderd.
De enorme maquette van het nationaal park is verouderd na de her-

inricht ing van de a igt,lopcn jaren.
in de maak, waarbii de
vrijwilligers een groot aandeel leveEen nieuwe is

ren. De maquette rvordt grotendeels

gemaakt van wol die afkomstig is
van de schaapskudde. De wol is eigenhandig gewasseil, gesponnen,
geverfd en gevild. Paarse bolletjes

Foto's,

films, maquettes en objecten bedienen de 'luie' bezoekers op hun wenken. De herinrichting van het bezoe-

Vrijwilligers van Natuurmonumenten zijn bezig met de maquette van wol.

