Nationalparkens nye velkomstcenter
Med stor glæde og tilfredshed erfarer bestyrelsen for Borgerforeningen Mols, der er distriktsråd for
Mols og Helgenæs - i hvis område en kernedel af nationalparken er hjemmehørende - at
arkitektkonkurrencens vindende projekt til nyt Velkomstcenter for Nationalpark Mols Bjerge er så
visionsfyldt og fremtræder naturskånsomt nærmest som en middelalderhøj i det kystnære landskab.
Forslaget placerer Velkomstcenteret som porten til Nationalpark og Kalø Slotsruin – i et storslået landskab, som udgør
den centrale indfaldsvej til Nationalpark Mols Bjerge - i en bygning
udformet som en blød bakke i landskabet, der i høj grad leder tanken
hen på andre middelalderhøje i området. Besøgende får hurtigt et
overblik over centrets hovedfunktioner, information, formidling og
oplevelse samt restaurant og toilet-faciliteter.
Velkomstcenteret, der ligger i et af Danmarks smukkeste natur- og
kulturlandskaber, bliver et levende og enestående informations- og
oplevelseshus, der giver besøgende de bedste muligheder for at
planlægge en tur i området, opnå viden om parkens natur og
kulturmæssige kvaliteter samt udnytte de mange friluftsmæssige muligheder.
Vi forestiller os i høj grad Velkomstcenteret som et centralt mødested
for livsnydere på jagt efter hygge og kvalitetsoplevelser med
information om nationalparkens mange muligheder. Ruinen har været
et attraktivt og de sidste mange års mest besøgte udflugtsmål efter
Hammershus på Bornholm. Skoler, børnehaver og pensionister vil
valfarte til området, nyde stedet, se spændende computeranimationer
om den sidste istid og Kalø slotsruin, hvortil man kommer via en
dæmning med landets bedst bevarede middelaldervej, og være klogere
efter besøget.
Lokalbefolkningen vil bruge stedet til hyggeligt samvær med venner og bekendte, som søger fysiske udfordringer til
lands, til vands og i luften. Centret vil - sammen med Jagtens Hus og Den økologiske Landbrugsskole - tilføre området
et vitamintilskud, der gør et attraktivt område med unik natur, nattens klare stjernebilleder, frisk luft og stilhed endnu
mere attraktivt.
Det nye center vil falde godt ind i vore bestræbelser på - ikke mindst gennem projekt Mols i Udvikling – at understøtte
områdets udvikling, styrke erhvervslivet, forstærke kendskabet til lokale kvalitetsprodukter, fremme bosætning og øge
fællesskabet til glæde og gavn for såvel fastboende som besøgende.
Der er et stort samarbejdspotentiale i såvel oplevelsesøkonomien som i markedsføring og branding af området.
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