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Een Dwingelderveld van wol
winter is er gewerkt aan de gedaanteverwisseling
lon het bezoekerscentrum Dwingelderveld bii Ruinen.
,e hele

Morgen is de feesteliike ingebruikname.
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Aije Zandt (links) en Casper de Jong bii de nieuwe maquette van het Dwingelderveld. i'rrlr GLRrr

,,,ool bezoekr'rs van hci Dwingeider-
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elgeteld 15oo

veid en

in gaan zitten. Maar dan
heb je ook wat. De gloedvan het Dwirrgelmaquette
,rieuwe
der',,eld is niet toevallig het absolute
paradepaardje in het bezoekerscen'
trum Dwingelderveld, dat deze winier een complete gedaanteverrvisseiing onderging, À,lorgen is de Íèeste-

lijxe ingebruikname van hei heringerichte gebouw rran Natlrurmottumenten.
De rnaquette is niet alleen reus-

achtig, ze is ook heiemaai gen-raakt
r,an '"r,o1 uit het Dwingelderveld:

groen geverfd op de Plekken waar in
het echt bos staat, paars stelt de vele
hectares hei voor. Wegen en Paden

ziin niet vergeten. Met

engelenge-

riuld ziin zelfs de kerk van Ruinen en
die van Dwingeloo (inclusief de siepelvormige torenspits) nagemaakt.
De maquette, prominent midden in
het gebouw gePosteerd, Íust oP een
verrijdbaar onderstel. Dat is l-randig

wanneer Natuurmonulnenten eens
een markt of svmposiunl in het bei:oekerscentrum op touw wil zetten.

<ie

omgeving. Opmerkeiijk is

ock tle ioungehoek, dje tevens een

ureil ziin er

eerbetocn is aan lac. P. Thilsse. i{ii
het die in r9o5 de Veieeniging
tot Behoud van Natutlrmonumenten cprichtte. Een bezcek aan het
Dwingeklerveld bezorgde hem in
i929 'een van de gelukkigste weken'
van ziin leven. it-r het bezoekerscentrum zijn voorbeelden te zien van de
i-.efaamde Verkadeboeken clie liij
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Beheerder Casper de iong wiist trots
naar de enorme, nieuwe lamP boven
de maquette, met ciaaroP een 36c
gra<ien-foto van heide, vennen en
schaapskudde: het Dlvingelden'eld
in een notendoP.
Alje Zandt, de commrtnicatienlan

van Natuurmonumenten, Iegt uit
dat het de tweede keer is ciat het irt
terieur van het bezoekerscentrum
Drvingelderveld zo ingrijpend op de
schop is genomen. ,,De eerste keer
was in zoo3. Deze tweede herinrichting valt samen met het z5-iarig iubi-

leum van Nationaal Park Dwingelclerveld."

Wat is er nog lneer nieuw in het
geboulv aan de bosrand even buiten

Ruinen? De lange rvand biivoor
beeld, die nu wordt opgesierd door
rien gt'ote

folo:: con top-to Vrtr iip>

schreef.

De sÍoeptegeis heb-lren piaalsge'
maakt voor beton met vloen'erwarming. In de rraste expositie ciornlne-

ren thema's als historie,

schaPen,

vogels en rvater. Het vertrouwde vogelgeluidenspcl heel't een nieuw iasje gekregen. Een nieurv paneel toont
de iaatste Facebook- en Twitterberichten over het Dwingelderveld.

ook het buitenterrein, inclusief

rie

waterpartii, kreeg een opknapbeurt.
De metamorfose van het bezoekers-

centÍum, goed voor gemiddeld
17o.ooo bezoekers per iaar, heeft
39o.ooo euro gekost. Twee derrie
van dat bedrag is op tafel gclegd
door ii atur-tr',1;tonumenten zelf.

