Groningen heeft sinds kort zes
'Struunroutes', de zevende
staat op stapel en op 1 oktober
zal de serie kompleet zijn en
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uit zestien routes bestaan. Het
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gaat om 8 tot IS kilometer lange wandelingen waarin de kleine dorpen, bet landschap en
de historie van de streek centraal staan. Oude dijken, kerkepaden, stadswegen, zandruggen en andere 'lijnen' in
het landschap vormen de uit-
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gangspunten. De routes staan beschreven in 24 pagina's tellende

De Vereniging Kleine Dorpen Groningen, waarbij meer dan honderd Groninger dorpen zijn
aangesloten, zet zich in, in de meest ruime zin
van het woord, voor de verbetering van de
leefbaarheid van de kleine dorpen. Zij doet dit
dmv. voorlichting, advies, onderzoek, beïnvloeding van overheden en het opzetten van projekten.

boekwerkjes, voorzien van zwart/wit foto's en kaarten. De routes
worden uitgegeven door de Vereniging Kleine Dorpen Groningen (VKDG) en zijn een variant op de Knapzakroutes, een initiatief van de Drentse zusterverenieinc

Toeristisch Projekt

Eén van deze projekten ts het Toeristisch Rekreatief Projekt (TP) dat mogelijk werd gemaakt
dank zij subsidies van het ministerie van WVC en
de provincie Groningen. In het kader van dit
projekt zijn ondermeer een twintigtal fiets- en
autoroutes en een boekje met busdagtochten
uitgegeven, met als titel 'Zwervend langs de
kleine dorpen in Groningen'. De VKDG wil
hiermee de toeristische attrakties en voorzieningen op het platteland extra onder de aandacht brengen en daarmee ondersteunen. 'De
toeristische bestedingen kunnen o.i. een positieve invloed uitoefenen op de handhaving van
bepaalde voorzieningen in en om de dorpen/
zegt Peter van Gessel, één van de twee medewerkers van het Toeristisch Projekt. 'Hierdoor
wordt tevens de leefbaarheid van de dorpen
versterkt, al beseffen we dat het om een hele
kleinschalige inbreng gaat die wij hierin kunnen
hebben.'De 11 auto- en fietsrouteboekjes verschenen drie jaar geleden in een oplage van
1000 exemplaren per deeltje. De belangstelling
voor de serie is uitstekend want op vier delen na
zijn ze inmiddels allemaal herdrukt.
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Midwolda
Ezinge
Slochteren
Kioosterburen
Leek
Weaterwolde
Westeremden
Zandeweer
Zoutkamp
D Zuldhorn
1 Hoogeland-Sappen*
2 Marum
3 Termunlen
4 Nieuweschans
5 Grootegast
6 Haren
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Struunroutes

Als gevolg hierop werd in juni 1988 gestart met
de uitgave van de serie wandelroutes onder de
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^truunroute
Wandelen in de
gemeente Ezmge

naam 'Siruunroutes'. De keuze van het dorp
waarin een wandeling wordt uitgezet, is deels
afhankelijk van de bereidheid van de desbetreffende gemeente om een financiële bijdrage te
leveren aan de drukkosten. Van Gessel: 'Het
vaststellen van hef trajekt waarlangs de route zal
lopen, vindt plaats in overleg met de VKDG, de
plaatselijke verenigingen van dorpsbehngen, de
schrijvers en eventuele andere deskundigen van
het gebied. Wanneer de route is vastgesteld,
wordt met de schrijver(s), één of twee per route,
een afspraak gemaakt m.b.t. de tijdsplanning.'
De rol van de plaatselijke bevolking is heel
belangrijk. Dit begint al bij de vaststelling van
het trajekt. 'De inwoners zijn zelfhef beste op de
hoogte van aantrekkelijke weggetjes of interessante objekfen langs de route', zegt Van Gessel.
'Daarbij komt dat we proberen de routes zoveel
mogelijk over onverharde wegen te laten lopen
en dat valt in Groningen niet altijd mee. Daarom
maken we ook graag gebruik van privé- of
maaipaden, waarvoor toestemming nodig is van
de desbetreffende eigenaar of hef waterschap.
Zaken als deze zijn vaak via de dorpsbewoners
gemakkelijker te regelen, dan wanneer wij dit
rechtstreeks zouden doen.'
De schrijvers zijn deskundigen op het gebied van
landschap en historie. 'Toch zijn de routes zo
geschreven, dat ze vooreen breed publiek
toegankelijk zijn', zegt de projektmedewerker.
'De groep waarop wij ons richten, zijn de wandelaars die geïnteresseerd zijn in het landschap
waar ze lopen en graag iets meer over de onfsfaans- en bewoningsgeschiedenis willen weten.
Je hebt dus geen uitgebreide geschiedkundige
voorkennis nodig om de routebeschrijving te
kunnen begrijpen.'

Tot nu toe verschenen wandelroutes in de gemeente Midwolda, Ezinge, Kloosterburen, Slochteren, Midwolde en Westerwolde. In oktober
verschijnen de uitgaven over Westeremden,
Zandeweer, Zoutkamp, Zuidhorn, HoogezandSappemeer/Oosterbroek, Marum, Termunten,
Nieuweschans, Grootegast en Haren. 'De koördinatie van het projekt wordt bekostigd uit ISPgelden, het Fonds versterking plattelandsstruktuur', legt Van Gessel uit. 'Dit wordt in oktober
stopgezet, vandaar dat we geen mogelijkheden
hebben om het netwerk verder uit te breiden,
alhoewel we nog aanvragen voor nieuwe routes
hebben liggen. Binnen de huidige mogelijkheden
moeten we hef dus voorlopig bij 16 routes laten.
Toch denken we dat de routes een goed beeld
geven van de verschillende landschapsfypen in
onze provincie.'

Belangstelling
De belangstelling voor de Struunroutes is tot
dusver goed te noemen. De eerste route verscheen in de zomer van 1989 en de andere
kwamen in het najaar en in de winter op de
markt. Een op stapel staande publïciteitskampagne moet het bestaan van de routes nog iets
meer bekendheid geven, waardoor nog meer
wandelaars, gewapend met een Struunroute, het
Groninger land zullen ontdekken. De boekjes
zijn onder meer verkrijgbaar bij W V kantoren,
de plaatselijke horeca en een aantal boekhandels. De verkoopprijs bedraagt ƒ 3,95.
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Dijkdoorgang Hornhutzen (route Kloosterburen).
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Illustratie uit de Struuni outc blociitcrcn

Het lm ventje van Molcnrij omstreeks 1900 (Struuri route Kloostci buren).
De haven van Slochteren omstreeks 1918.
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