Ontdek de geheimen van de Nieuwkoopse Plassen
Fotoimpressie van het nieuwe Bezoekerscentrum van Natuurmonumenten
in het Groene Hart

De omgeving van het Bezoekerscentrum op een gure novemberdag:
wind, water en wolken.

De entree van het Bezoekerscentrum ligt in het hartje van Nieuwkoop,
aan de Dorpsstraat.

De voormalige boerderij heeft een gedaanteverandering ondergaan. Er is een glazen
gevel voor geplaatst, wat de entree een uitnodigende aanblik geeft. Ernaast bevindt zich
nog steeds de sfeervolle hooiberg van restaurant Tijsterman. Klaar met kijken in het
bezoekerscentrum? Neem dan de tijd voor een kopje koffie en droom weg bij het uitzicht
over de Nieuwkoopse Plassen.

Bij binnenkomst oogt het bezoekerscentrum modern en ingetogen. De antracietgrijze
wanden en vloer bieden een neutrale achtergrond, zodat de fleurige winkelproducten niet
onopgemerkt blijven. Tegen de wand waar de expositie begint glijdt een schitterend
panoramabeeld van de Nieuwkoopse Plassen voorbij. De uitnodiging ‘Ontdek de
geheimen van de Nieuwkoopse Plassen’ trekt de bezoeker verder naar binnen.

In de expositie is veel aandacht voor interactiviteit. In het ‘waterlab’ kunnen bezoekers
zelf het water van de Nieuwkoopse Plassen schoonmaken.

Bij de wand ‘Het water stijgt, het water daalt’ ontdekt de bezoeker hoe wisselende
waterstanden door het jaar heen de natuur een handje helpen.

Stel zelf het seizoen in en kijk op de maquette hoe het land droogvalt (links)… of juist
onder water komt te staan (rechts).

In het bezoekerscentrum kun je zelfs de natuur met eigen handen aanraken.
Ooit veenmos zelf gevoeld en uitgeknepen? In Nieuwkoop kan het!

Wie wil er nou niet eens een dagje boswachter zijn? Ga je maaien, graven of doe je
niets? Kijk wat jouw beslissingen met de natuur doen. En er zijn nog meer
computerspelletjes. Ontdek de wetlands wereldwijd. Of help de otter naar de overkant.
Of ontdek spelenderwijs hoe het Hoogheemraadschap van Rijnland in actie komt om het
water in de plas helder te houden (dit laatste spel wordt begin 2009 aan het
bezoekerscentrum toegevoegd).

Trots van het bezoekerscentrum is een serie aquaria waarin het onderwaterleven van de
Nieuwkoopse Plassen ‘live’ te zien is. Ieder seizoen verschillend!
Kortom: genoeg te doen en te zien in het nieuwe bezoekerscentrum van
Natuurmonumenten in Nieuwkoop. Ontdek het zelf!
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