Richtingaanwijzer Verkeer, Toerisme en Recreatie
In de reeds gepresenteerde Visie op verkeer in het Markdal zijn een aantal uitgangspunten
en aanbevelingen geformuleerd die ook leidend zijn voor deze Richtingaanwijzer t.a.v
toerisme en recreatie.
Er wordt een duidelijke keuze gemaakt voor stille recreatie, zowel op als langs het water, en
optimalisatie van de natuurlijke beleving van het Markdal door het zoveel mogelijk beperken
van gemotoriseerd verkeer.
Aanbevolen wordt om extra mogelijkheden te creëren voor wandelaars, fietsers en ruiters
en de bestaande voorzieningen te verbeteren , geen nieuwe parkeerterreinen aan te leggen,
maar wel bestaande terreinen te optimaliseren en dubbel te gebruiken.
In het Perspectief voor Strijbeek worden als sterkste punten de rust en de ruimte van het
gebied genoemd.
In de Nota “Ruimte voor ondernemen, toeristische kansen in groen Alphen-Chaam” worden
als kernkwaliteit van het gebied de authentieke sfeer en de rust genoemd, groen en
duurzaamheid als fundament.
Tegelijkertijd pleit de werkgroep Recreatie in het Perspectief voor Strijbeek voor ”het
optimaal benutten van kansen in de recreatie en toerisme” en noemt Alphen-Chaam in de
genoemde nota “toerisme en recreatie de belangrijkste motor voor de economie”
Balans is hier dus het sleutelwoord. Kansen op het gebied van recreatie en toerisme zoveel
mogelijk benutten en zoveel mogelijk mensen optimaal laten genieten van de rust, de
ruimte, de prachtige natuur en de authentieke sfeer zonder aantasting van deze kwaliteiten.
In het Bidbook van Landstad de Baronie wordt als volgt verwoord waarom die balans kan
worden gevonden:
Recreatie en toerisme vormen een belangrijke verbindende schakel tussen enerzijds landschap en
natuur en anderzijds de stedelijke omgeving. Goede toegankelijkheid van het buitengebied vanuit de
stad zorgt zowel voor economisch perspectief voor de vrijetijdssector als voor bewustwording van en
draagvlak voor landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische kwaliteiten.
Met voorgaande overwegingen als leidraad komen we voor het Markdal tot de volgende
aanbevelingen en ideeën:
-

Inrichten van een informatie/ bezoekers-centrum. Als mogelijke plaatsen zijn genoemd:

De boerderij bij de Klokkenberg (Schoondonck) of ergens anders op het terrein van de
Klokkenberg, bij de boerderij van Staatsbosbeheer, de Markhoeve in Strijbeek, bij bestaande
horeca, de boerderij Nieuwenhuizen aan de Reeptiend
-

Realiseren van nieuwe en verbetering van bestaande wandel, fiets, mountainbike en
ruiterroutes zoals aangegeven in de Verkeersvisie en het Perspectief voor Strijbeek.
Routes en ommetjes beter aangeven.

-

Aanhaken op de aanwezigheid van de St Jacobskapel in Galder als onderdeel van de
route naar Compostella met een bewegwijzerde pelgrimsroute door het Markdal

-

Natuurspeelplek, mogelijk bij door herinrichting ontstane strandjes met
zwemmogelijkheid.

-

Landwinkel met streekprodukten en fruitpluktuin

-

B&B , kleinschalige verblijfsrecreatie, passend in het landschap,

-

Creatieve en therapeutische workshops
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