Toeristisch-recreatief Ambitieprogramma Munnikenland
In het westelijke deel van de Bommelerwaard ligt Munnikenland; een 600 ha groot gebied
met riviernatuur. In het gebied staat het beroemdste kasteel van Nederland: Slot
Loevestein. Dit maakt Munnikenland tot een bijzonder gebied, waar water, cultuur en
natuur al eeuwen met elkaar verweven zijn. De ambitie van partijen die in en om
Munnikenland actief zijn, is om meer waarde, en zo mogelijk meer verdiencapaciteit, toe
te voegen aan het gebied. Dat is een ambitie die aansluit bij de ambitie van STIRR. Reden
voor STIRR om, samen met de Regio Rivierenland en de gemeente Zaltbommel, het
opstellen van een ambitiedocument financieel te ondersteunen.
Munnikenland en Slot Loevenstein vormen een sterk ensemble, met het groen (natuur en
landschap), het blauw (water) en het goud (cultuurhistorie) als belangrijke dragers, zo volgt uit de
analyse. Het streven is om nieuwe elementen toe te voegen die deze drie elementen individueel
versterken én de relatie tussen deze elementen vergroten. Daarnaast is het begrip ‘vrijheid’ een
belangrijke. ‘Vrijheid’ wordt het centrale thema binnen de toekomstige museale inrichting van
Slot Loevestein en ‘vrijheid’ zien we ook terug in Munnikenland: het is een gebied waar de grote
grazers vrijelijk hun gang gaan en waar je als recreant op ontdekking kunt gaan. Dit laatste kan
worden versterkt.
Er zijn, in overleg met de gebiedspartijen, acht projecten en acties benoemd die waarde toe
kunnen voegen aan het bijzondere ensemble Loevestein/Munnikenland. Bij een aantal projecten
ligt de nadruk op het versterken van de relatie tussen Slot Loevestein en de natuur (o.a. de
entree van het gebied versterken, natuurspeeltuin ontwikkelen), bij andere projecten gaat het
m.n. om het aanboren van nieuwe markten met het bestaande product (o.a. meer evenementen
organiseren, arrangementen voor de riviercruisemarkt vormgeven).
Nu het ambitiedocument is opgesteld
en is vastgesteld,
is het aan de
gebiedspartijen om de handen uit de
mouwen te steken en samen verder te
bouwen aan dit unieke gebied. Het
ambitiedocument kan hier worden
gedownload.
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