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Achtergrond I Toeristische poorten

T

Kasteel Croeneveld in Baarn

M akke l¡i ker recreëren

met netwerk van
poorten en toeristische
overstappu nten
Lekker recreëren in de natuur. Of in het weekend

naar een attractie. l(linkt leul<, maar wel als de

randvoorwaarden goed geregeld zijn. De locatie is goed

te bereiken met openbaar vervoer of de auto, en ter
plekke kunnen we makkelijk parkeren. Op de locatie zelf

is iets te ondernemen. En er is gelegenheid om iets te
eten en te drinken. Of in ieder geval is er informatie te

vinden over andere opties in de buurt. Om de recreant
op een duidelijke manier van dienst te

l<u

nnen zijn,

wordt in de provincie Utrecht een netwerl< van poorten
en toeristische overstappunten (TOP's) ontwikkeld.
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Toeristische poorten en overstappunten zijn
plekken waar je gemakkelijk kunt parkeren,
kunt overstappen op wandel- offietsroutes en
waar vaak ook iets te beleven valt. Een poort is
een toeristisch-recreatief attractiepunt waar
de bezoeker een dag op ofrondom kan verblijven. Een overstappunt is een strategisch handige plek waar op zichzelf niets te doen is,
maar van waaruit de recreant kan gaan wandelen offietsen.
De meeste locaties in het netwerk bestaan al

en zí¡n bekend bij het grote publiek, maar sommige hebben nog een aanpassing nodigzodal
ze ook iets toevoegen aan het recreatieaanbod
in de provincie. Denk bijvoorbeeld aan het
Henschotermeer. Het functioneert nu al als
een recreatieplas met kleinschalige voorzteningen, waar bezoekers prima een dag kunnen
verblijven. Door de locatie door te ontwikkelen
kan het in de toekomst functioneren als een
volwaardig recreatiegebied met een bredere
economische functle. Dat laatste is in deze tijd
vanbezuinígingen zeker ook een item: een
r e cr e atie gebied mo et zichzelf kunnen onderhouden en rulmte voor ontwikkelinginzich
hebben.

Paleis Soestdijk
Ook Paleis Soestdijk is zo'n locatie met veel
potentie. De voormalige residentie van Prinses
Juliana en Prins Bernhard is nu nog eigendom
van het RUk. De provincie Utrecht en de gemeenten Baarn en Soest willen dat Paleis
Soestdrjk en de omliggende tuinen in de toe-

komst toegankelijk zijn voor het grote publiek.
Het kan dan als toeristische poort functioneren voo¡ het natuur- en recreatiegebied de
Utrechtse Heuvelrug.

De toekomst
Diverse partijen in het landelijk gebied van de
provincie Utrecht buigen zich over de vraag
hoe recreatiefuncties in de toekomst behouden kunnen blijven. De ambities moeten

worden bijgesteld, de manier van financieren
moet anders lvorden georganiseerd. Met de
ontwikkeling van verschillende locaties op
de Heuvelrug, onder andere de locaties die
in dit artikel worden genoemd en afgebeeld,
wordt daarin geoefend. Het is een spannende
zoektocht waarin de samenwerking tussen

E
Lt

Paleis Soestdijk

overheid en ondernemers intensiever wordt en
er meer dan ooit ruimte is voor creativiteit en
ondernemingszin. ! I

Kasteel Croeneveld, poort naar Utrechtse Heuvelrug
l(asteel Croene,reld rn Baarn
hee[t ergenlilk aljaren een
poorifuncire voor de Utrechtse
HeuvelrLrg Het rs goed toegan,
kelijJ<, er rs vo doende parkeerru rnte, bezoekers kunnen
zich op de locatle zelI r-rren

vermaken en er rs eeÌt resLau
¡aaT aant¡tezig loch rs de s[alus
van toerstische poort pas
afgelopen ¡¡ovenr ber officreel
ge',vo den nrer de rslo,lriie
van een dig tale rn[ormatieialel
Deze tafel geeft rnlormaire or.rer

de omgevrng ',,an het kasteel.

het landgoed, de Utrechtse
leuve rug en het Natronaal

L"rdscl'ap A l<etheer I ern
and Een animatre, speciaal
gernaakt door de provincre
Uirecht, laat zren hoe de
Ulrechtse Heuvelrug rs ont
staan en hoe de eerste bu tenplaatsen er hun plek vonden
) ngeòor g Srrei leman. werl<zaa m
br1 Kasteel Croeneve d, heelt
rneege\r'/er(t aan de totstandkomrng van de d gitale talel
"De provtncre be¡raderde ons
rne¡. de vraag hoe we het gebied
meer onder de aandachl kon
den brengen van de bezoekers
Hel kasieel siaat .iet op ztcà,
anaar s onderdeel van eel

aracllltg landschap Bezoe
(eis (unnen nl nlet alieerr
ft)eet a\/e( hei l<asleel te ,¡/e[en
<omen rnail ool< er'¡aren hoe
Veel belanstelling bij de opening van de digitale informatietalel Van links
naar rechts: Cerrit Kars (senior medewerker fnanciën Kasteel groeneveld),

lngeborg Snelleman (projectleider tentoonstellingen Kasteel Croeneveld),

Jan

Baerends (wethouder Baarn), Ralph de Vries (gedeputeerde provincie Utrecht),
.f

an Hartholt (directeur Kasteel Croeneveld) en Jan A/tenburg (directeur Paleis

Soestdilk)
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(() )t?s ta Ce omge,trag rn beeld
geòrachi De meesie F:t'/arj z )î
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i(.a'>¡r:e) Croertevelò Or:k òe
fieisroul.es zu )el oo Te(rî )r a?
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Volgens lngeborg Snelleman
voorzret de digrtale tafel in een
behoefte "Veel van onze bezoekers wrllen gråag meer weten
oirer de locatie en de omgevrng
lk zie regelmatrg een gr.oep
Ìîensen brj de la [el staan "
\¡let 6o ooo Lot 8o ooo bezoekers per laar behoort kastee
Croeneveld [ol één van de
gro[ere toeristrsche trekp ersters
van de Utrechlse Heuvelrr-rg De
bezoekers zrln divers "W.. organrseren hier act vlieiten voor
verschrllende doe groepen. Zo
zt). et (ege).(arrg oebalo,jeer

komsien voor belerdsrnakers
De tentoonstellrngen dre vi,e
organrser-en zt)n voar hei grote

publ ek, nel als de e\/enemen

ten. De bLrtenspee plaats n hei
\/oatlaa( en Het Croenerreldfes
ri.,¿l n ne à)1¿t D¿¿ ^¿Ò<t
z p er educai.te\te ?rografftma
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