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Agrarisch
attractiepark
in Sophianum

Agrarisch
TOERISME Vrijkomend schoolgebouw

door René Willems

NIJSWILLER – Het schoolgebouw
in Nijswiller wordt na het ver-
trek van het Sophianum naar
Gulpen een agrarisch attractie-
park. Toeristen kunnen daar
straks zien hoe streekproducten
als zachte kaas en cider worden
gemaakt.

De eerste schetsen zijn gepresen-
teerd door de stichting ALP. Die is
al drie jaar bezig met plannen voor
een ‘agrarisch productie- en leisure-
park’ in het Heuvelland. Van alle lo-
caties die zijn bekeken, biedt Nijs-
willer volgens mede-initiator Her-
man Vrehen de beste kansen.

Kern van het nieuwe park wor-
den fabriekjes waar melk en fruit
uit de regio worden verwerkt. „We
hebben in Zuid-Limburg prachtig
fruit, maar we doen daar verder
niks mee”, zegt Vrehen. Bezoekers
kunnen de eindproducten kopen
in een versmarkt op het terrein.
Boeren kunnen daar ook andere
streekproducten aanbieden.

ALP rekent op honderdduizend
bezoekers per jaar en een extra om-
zet van zes tot tien miljoen euro.
Het agrarisch park, dat voorlopig
D’r Nieswiller Hoaf is gedoopt, is
volgens Vrehen goed voor veertig
directe arbeidsplaatsen en nog eens
veertig bijkomende banen bij toele-
veringsbedrijven.

Over de financiering van het pro-
ject wil Vrehen in dit stadium nog
niks zeggen „maar er ligt uiteraard
een gedegen marktonderzoek aan
ten grondslag”. De stichting rekent
op subsidie van de provincie, maar
uiteindelijk moet het park zichzelf
kunnen bedruipen.

Wethouder Jan Bormans van de
gemeente Gulpen-Wittem is op-
gelucht dat alsnog een passende be-
stemming is gevonden voor het gro-
te schoolgebouw in Nijswiller. Aan-
vankelijk zou het een bedrijfsverza-
melgebouw worden, maar daar
blijkt geen interesse voor te zijn.

Wanneer het Sophianum uit
Nijswiller vertrekt, is nog steeds
niet duidelijk. Komend jaar zit de
school daar in elk geval nog.


