INTERVIEW

Prachtige natuur, gezellige dorpscentra en vele recreatiemogelijkheden. Aanjaagteam GO Barneveld wil toerisme naar de Barneveldse dorpskernen bevorderen.
TEKST: HIEMSTRA MEDIA FOTO'S: MOOIMERK

Weekendje weg
in gemeente
Barneveld

meer mogen meeprofiteren. Daar zetten wij ons
dan ook voor in. Het promoten van de gehele gemeente als perfecte bestemming voor een vakantie, weekendje weg of dagje uit."

GOBARNEVELD.NL

W

ie door de gemeente rijdt, komt bij
diverse eetgelegenheden roze
bordjes met 'Giro di Barneveld' tegen. De circa 75 kilometer lange
toeristische, culinaire fietstocht is een knipoog
naar de beroemde Ronde van Italië. Het is één
van de vele ideeën uit de koker van GO Barneveld die toeristen en dagjesmensen moeten enthousiasmeren om onze gemeente te ontdekken.
"De Veluwe staat inmiddels op de eerste plek
als het gaat om binnenlandse vakanties, nog
vóór de kust. Een fantastische ontwikkeling",
vertelt Wilco de Jong, van GO Barneveld. "Toch
staat de gemeente Barneveld bij veel Nederlanders niet bepaald bovenaan het lijstje als ze aan
de Veluwe denken. Terwijl toerisme wel één van
de drie grote economische pijlers van onze gemeente is. Campings zijn voldoende aanwezig
en draaien goed, vorig jaar werden er bijna een
half miljoen overnachtingen in de gemeente geboekt. Maar de overige ondernemingen – horeca, winkeliers en recreatiebedrijven – zouden

TOERISTISCHE TOPPERS In de zes jaar
dat GO Barneveld actief is, zijn diverse initiatieven uitgerold. Naast de Giro di Barneveld zijn
daar er meer de autopuzzelrit Kippenrally Barneveld en diverse paarden- en wandelroutes. De
stichting werkt daarbij nauw samen met het regionale VisitVeluwe en het Nederlands Bureau
voor Toerisme & Congressen.
“Daarnaast werken we samen met diverse
ondernemingen in de gemeente. Ook kunnen
toeristen informatie en routekaarten krijgen bij
hotels, campings en de drie toeristische informatiepunten, de voormalige VVV’s. Zoals een
minimap met de 10 toeristische toppers in de
gemeente; van het Nederlands Pluimveemuseum in Barneveld en het Klimbos in Garderen, tot
speelparadijs Monkey Town en recreatiegebied
Zeumeren. Recent kwam nog de proeffietstour
Kip Lekker Barneveld uit.” De nieuwste lancering is de Veluwe Express. Een bus-service die
toeristen ophaalt bij de diverse campings en
bungalowparken en afzet voor de deur van de
diverse attracties en musea. Wij zijn er trots op
dat deze bus-service naast Arnhem, Apeldoorn
ook Barneveld met de kernen Garderen en
Voorthuizen aandoet."

GO Barneveld wordt financieel ondersteunt
door de deelnemende
(horeca)bedrijven en
gemeentelijke subsidies. Rabobank Gelderse Vallei maakte onlangs de aanschaf van
de nieuwe lantaarnbanners in het dorp
Voorthuizen mogelijk.
Wilco de Jong: "Nieuwe
deelnemers en ideeën
om het toerisme te promoten zijn altijd van
harte welkom. Samen
zijn we ambassadeurs
van onze gemeente."

