
Op 4 juli 1991 werd het projekt Knapzaktoerisme door de Raad van Europa onderscheiden door

de toekenning van de tweede prijs in de competitie 'Village quej'aime' van Euroter (Europese

toerisme). Uit ruim 5OO inzendingen, -waarvan overigens slechts twee uit Nederland, werd het

projekt 'Knapzakroutes' met 35OOO gulden bekroond. De sekretaris-generaal van de Raad van
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NAP ZAKRO UT E S
De laatste jaren krijgt het projekt knapzak-
toerisme steeds meer belangstelling. Vooral de
hoge kwaliteit van de routebeschrijvingen en de
organisatie vanuit de basis, de dorpsbewoners,
vond navolging. In Groningen werden, zij het
meer van bovenaf, de zogenaamde Struunroufes
ontwikkeld en in Overijssel verschenen onlangs
twee Kuierroutes. Friesland ontwikkelde een
eigen variant, de Swalkrutes. Anders dan in
Groningen en Overijssel hebben de Friezen er
meer een eigen produkt van gemaakt.
Ook internationaal kwam er interesse. Zo wor-
den er momenteel in Hongarije in het Bükk-
gebergte vanuit het Slowaakse dorp Rèpashuta
wandelroutes uitgezet die geïnspireerd zijn op
de Drentse formule van de Vereniging Brede
Overleggroep Kleine Dorpen. Iets dichter bij
huis, op de grens van Nederland en Duitsland
wordt door de 'Heimatverein Twist' en de

'Dorpsvereniging Nieuw-Schaönebeek' geza-
menlijk gewerkt aan een grensoverschrijdende
knapzakroute. Als deze route, in eer» gesprek
met Hans Elerie, ter sprake komt blijkt hoezeer
hij met het koncept van 4é wandelroutes ver*
bonden is: 'D/e route Twist Nieuw-Schoon-
ebeek, Wijteveen. Het veengebeuren in Zuid-
oost-Drente? Ik ben daar nu ook mee bezig,
jonge dof is toch wel zó schitterend!'
In Europees verband zijn er ook nog kontakten
met het Franse reisbureau 'La maison de la
Randonnee' dat gespecialiseerd is in 'doe-
vakanties', om een speciaal arrangement te
ontwikkelen gebaseerd op een aantal routes. Dit
is voor de Brede Overleggroep wederom aanlei-
ding om een viertal routes de status van 'interna-
tionale route' te geven. Gefinancierd door de
prijs van de Raad van Europa zullen deze routes
in meerdere talen uitgebracht worden.

Ki)apz(ik trekt ook de aandacht van weten-
schappers in ijïnnen- en buitenland. Voor de
Duitsers is het projektbelangrijk als voorbeeld
voor wat zij het 'Sanfter Tourismus' noemen,
Elerie daarover: 'Dat is het zachte toerisme, het
toerisme wat milieuvriendelijk is, wat geen druk
op het milieu legt en wat ook aansluit bij de
plaatselijke kuituur, dat noemen de Duitsers
Sanfter Tourismus en dat is door helemaal in,'
Als bewijs voor dit nieuwe exportprodukt toont
Elerie een kop in een Duitse regionale krant die
luidt: Knapzakrouten durch Nordwesten? Dit
was het gevolg van de belangstelling die het
projekt gekregen had op een kongres in Olden-
burg wat kleinschalig toerisme tot onderwerp
had. De Duitse geograaf Gerhard Kirfel ont-
popte zich hier als een enthousiast ambassadeur
voor het projekt. Later wijst hij in een artikel
vooral op de waarde van de boekjes voor dorps-
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bewoners als hij schrijft: 'Betrachtet man {edoch
den sich immer mehr als sehr bedeutsam heraus-
kristaliisierenden Aspekt einer Suche nach
dörflicher Identiteit, dann isf dt'ese touristische
Massnahme im guten Sinn eine freizeitpadagogi-
sche: Etwa die Halffe aller Themen eines Führers
befasst sich mit Aspekten, die man der Frage
nach dem 'Sinn'zuordnen kann.'

Promotor van de kleine dorpen

Waar zijn al die mensen en instellingen nu zo
enthousiast over? Die vraag leggen we voor aan
Hans Elerie en met hem bespreken we de bijna
1 O-jarige geschiedenis van dit projekt. Het
knapzaktoerisme ook wel eenvoudigweg platte-
landstoerisme genoemd, is te beschouwen als
een vorm van groene rekreatie en omvat een
netwerk van afzonderlijke wandelroutes uitgezet
vanuit de kleine dorpen in Drenthe, De routes
beslaan een wandeling van 10 tot 15 kilometer

die de wandelaar bij voorkeur langs onverharde
wegen leiden zoals oude landbouwpaden,
kerkpaden, bospaden en schouwpaden. In een
handzaam gidsje van ongeveer 24 pagina's is
een historische en geografische landschaps-
beschrijving opgenomen. Het geheel is rijk
geïllustreerd met kaartjes, tekeningen en foto's.
Omwille van de herkenbaarheid hebben alle
gidsjes eenzelfde vormgeving, ledere knap-
zakroute krijgt de naam van het desbetreffende
dorp op het omslag. Op de uitklapbare achter-
flap staat een overzichtskaart van de route met
beschrijvingspunten (top. kaart 1:25.000). De
routes kosten / 4,95 en zijn verkrijgbaar bij de
VW's, het café of de plaatselijke middenstand.
De achterliggende gedachte kwam voort uit de
wens van het bestuur van de Vereniging Brede
Overleggroep Kleine Dorpen in Drente, de
voorzieningen in de dorpen een extra impuls te
geven door het promoten van het eenvoudig en
kleinschalige plattelandstoerisme. 'Het ging ons
er eigenlijk om konkrete initiatieven te ont-

wikkelen om de werkgelegenheid in de kleine
dorpen te stimuleren', aldus Hans Elerie. Kleine
plattelandskernen beneden de 1000 inwoners
hebben in Drente tot nu toe slechts in beperkte
mate kunnen profiteren van de rekreatieve
sektor. Het overgrote deel van de voorzieningen
is gekoncentreerd in de hoofddorpen. Echter juist
de kleine dorpen kregen de afgelopen decennia
de grootste aanslag op hun leefbaarheid te
verwerken, met als gevolg een afnemende
werkgelegenheid, een teruglopend voorzie-

ningen en daarmee een bijdrage leveren aan het
versterken van die voorzieningen. Daarnaast zou
het ontwikkelen van wandelmogelijheden ook
nieuwe initiatieven op de kleine dorpen kunnen
stimuleren.

Hoe kwam Elerie uiteindelijk bij de knapzak-
formule? 'Eigenlijk van vroeger. Bij geografische
exkursies kreeg je in de bus een topkaartje. Op
dat kaartje werden objekten met een cijfertje
aangeduid die op een stencil beschreven wer~
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ningennivo en een vergrijzing van de bevolking.
Toch kunnen kleine dorpen goed inspelen op
nieuwe ontwikkelingen rond het groene toeris-
me. De meeste dorpen liggen in een aantrekke-
lijk en afwisselend kultuurlandschap met uit-
gestrekte en voor rekreatie bij uitstek geschikte
gebieden zoals bossen en heidevelden. Goed-
kope overnachtingen, vriendelijke horecaprijzen
en het dorpskarakter zijn eveneens zaken die
kleine dorpen kunnen bieden. De rekreant kan
dus gebruik maken van de bestaande voorzie-

den. Deze methodiek gekoppeld aan het ge-
varieerde landschap leidde tot het huidige
knapzakkoncept'

1500 kilometer wandelpad

Tussen het eerste gidsje Annerveenschekanaal,
verschenen in 1985, en de Knapzakroute Gieter-
veen, het vijftigste deeltje, ligt 1500 kilometer
wandelpad. Hoewel de eindverantwoordelijk-
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heid bij de Vereniging Brede Overleggroep
Kleine Dorpen in Drenthe berust speelt de ver-
eniging von dorpsbelangen in de desbetreffende
dorpen de belangrijkste rol. Dat betekent dat het
initiatief altijd uitgaat van de lokale gemeen-
schap. Het gevolg hiervan is dat men zich ook
uitermate verantwoordelijk voelt voor de route.
Het 'dorp' krijgt een duidelijke taak in het gehele
gebeuren. Plaatselijke vrijwilligers zetten de
route uit, leggen kontakten met partikuliere
grondeigenaren en ondersteunen de auteurs. Een
deskundige redaktie bewaakt het nivo en ziet
erop toe dat alle elementen die de moeite waard
zijn in zo'n knapzakroute terecht komen. Het is
juist deze kombinatie van lokaal initiatief en
deskundigheid wat de succesformule van het
project is.
Het unieke van de knapzakroute is de historische
en geografische landschapsbeschrijving die
geboden wordt. De wandelaar wordt aan de
hand van het landschap en daarin herkenbare
strukturen of elementen vertrouwd gemaakt met
het ontstaan en de geschiedenis van het kultuur-
landschap en de manier waarop mensen in het
verleden met de natuurlijke omstandigheden zijn
omgegaan. Men krijgt.zodoende een totaalover-
zicht. Ook fysisch-geografische aspekten krijgen
de nodige aandacht. De beschrijving vindt plaats
aan de hand van herkenbare aandachtspunten
langs de route die als kapstok dienen voor een
afgerond thema. Deze beschrijvingspunten
worden in de routekaart aangegeven.
Een groot probleem bij de landschapsbeschrij-
ving is het gevaar van herhaling. Gaan we
bijvoorbeeld uit van 25 esdorpen, dan moet niet
25 keer hetzelfde verhaal over een es worden
verteld. Het probleem kan worden opgelost door
in de beschrijving een bepaald thema van het
verschijnsel es centraal te stellen, bijvoorbeeld
de bemesting, de verkaveling, het ontstaan of de
agrarische ontwikkeling. Hier komen we aan bij
een belangrijke hoofdzaak van de routebe-
schrijving: het idiografisch principe. Dit betekent
dat de beschrijving is opgezet vanuit het algeme-
ne naar het bijzondere. Dit principe is in de
meeste boekjes strak gehanteerd met name om
herhaling te voorkomen.

Een belangrijke voorwaarde hierbij is om bij de
beschrijving uit te gaan van de specifieke ken-
merken van de desbetreffende es. Vooral bron-
nenonderzoek in de archieven bewijst toch
telkenmale weer dat iedere es zijn eigen ge-
schiedenis heeft, die interessant genoeg is om
vermeld te worden. Bronnenonderzoek: werken
met oude kaarten, archiefstukken, boeken,
tijdschriften en oude kranten, is voor een goede
routebeschrijving noodzakelijk. Dit tijdrovende
en specialistische werk werd vaak uitgevoerd
door studenten en professionele auteurs.
Vooral bij het begin van het projekt is onder de
bezielende leiding van de historisch geograaf
Gerrit Smit een goede samenwerking ontstaan
met het Geografisch Instituut in Groningen. Ook
met het Nedersaksisch Instituut en het Rijks-

archief in Drente kwam een vruchtbare samen-
werking tot stand. Niet alleen historisch-geo-
grafen hebben aan het projekt meegewerkt,
vaak werd ook een beroep gedaan op biologen
en historici. Soms kwam de deskundigheid uit de
lokale samenleving zelf. Elerie noemt een aantal
uitstekende routebeschrijving van dorpsonder-
wijzers en amateurhistorici. Deze laatsten had-
den duidelijk gevoel voor het landschap en
wisten vaak een hoger nivo te bereiken dan de
afgestudeerde geografen. Nadat de auteurs,
meestal twee of meer, het thema hebben uit-
gewerkt worden de koncepten voorgelegd aan
de driekoppige redaktie. Deze gaat dan de tekst
beoordelen, bijschaven, korrigeren en aan-
passen.

Samenhang

De vraag naar het bijzondere van de uitein-
delijke routebeschrijving is voor Elerie gemakke-
lijk te beantwoorden: 'Het belangrijkste is de
samenhang die erin behoort te zitten, kijk je
redeneert dus vanuit zo'n dorp, vanuit een ge-
meenschap. Een knapzakroute is niet zomaar
een soort sight-seeing van hier ziet u dit en
daar... Nee, er is geprobeerd om met de inlei-
ding plus de thema's een zekere samenhang te
bereiken. De ideale knapzakroute moet dus
eigenlijk spelenderwijs analyseren, dat is eigen-
lijk de oorspronkelijke gedachte geweest.'
Inderdaad een kanpzakgidsje is een beknopte,
zeer leesbare en vaak op bronnenonderzoek
gestoelde geschiedenis van een dorp. Dit ver-
klaart ook het enthousiasme van de dorps-
bewoners zelf als het projekt ter sprake komt.
Ingewikkelde deelstudies en monumentale
monografieën zijn voor hen van minder waarde.
Zij zijn gebaat bij een goed geschreven overzicht
wat wijst op nog zichtbare elementen in het
landschap. Voor de dorpsbewoners zijn de
rood-witte gidsjes niet weg te denken uit de
plaatselijke rekreatieve infrastruktuur. Er zijn
zelfs ettelijke initiatieven in Drente aan te wijzen
waar groepjes dorpsbewoners zich aaneen-
sloten om naar aanleiding van een verschenen
knapzak een boek samen te stellen over hun
dorp. Andere dorpen organiseren tentoonstel-
lingen, houden 'knapzakdagen' of maken zich
sterk voor landschapselementen die voorheen op
de nominaties stonden om te verdwijnen. Ook op
sommige dorpsscholen wordt het knapzakgidsje
in de les gebruikt.

Op alle nivo's ondervindt het projekt medewer-
king. Zo is het voorgekomen dat de Rijksdienst
Oudheidkundig Bodemonderzoek voorrang gaf
aan een restauratieprojekt omdat een knap-
zakroute een bepaald objekt passeerde. Een
voorbeeld hiervan is de restauratie van het
zogenaamde Poep'nhemeltje, een schansje uit
1672 onder Deurse bij Rolde. In een ander geval
leggen grondeigenaren, zoals Staatsbosbeheer
en Stichting Het Drents Landschap, overstapjes

aan en worden stevige planken over een sloot
gelegt. En natuurlijk, de waterschappen maaien
op tijd de schouwpaden. De provincie heeft zich
na een aanvankelijke terughoudendheid nu
volledig achter het projekt geschaard. Momen-
teel houdt zij een enquête onder de wandelaars
om hun wensen te inventariseren en om een
beeld te krijgen van de samenstelling van deze
gebruikersgroep. Tot nu hebben reeds honder-
den knapzaklopers op deze enquête gerea-
geerd.

Een beetje dorp wil een knapzakroute

In de afgelopen jaren zijn er 50 knapzakroutes
door de Vereniging uitgebracht. De laatste twee
jaar is ook gewerkt aan de ontwikkeling van
zogenaamde 'Knapzakpaden'. Deze meerdaag-
se voettochten van 100 tot 150 kilometer bestaan
uit een bundeling van meerdere knapzakroutes.
Met de knapzakpaden beoogt de Vereniging een
specifieke doelgroep van wandelliefhebbers
naar Drente te lokken, die vooral in het voor- en
naseizoen in de kleine dorpen langs de route
willen overnachten. Bij inventarisatie bleken de
overnachtingsmogelijkheden in de bestaande
horeca te beperkt. Vandaar dat het eerste 'Knap-
zakpad' in Noordwest Drente gekombineerd is
met zogenaamde 'Knappementen', eenvoudige
overnachtingen van ƒ 25,— inkl. ontbijt bij par-
tïkulieren in kleine dorpen.
Heeft het projekt aan de basisdoelstelling be-
antwoord? In hoeverre zijn de lokale midden-
stand en de voorzieningen versterkt door de
wandelroutes. Elerie kan daarover kort zijn: 'Ik
weet het niet.' Onderzoek zou de resultaten
moeten meten. Dit is een van de doelen van de
enquête van de provincie die momenteel gehou-
den wordt. Wat Elerie wel weet is dat hij regel-
matig post ontvangt van enthousaste wande-
laars, htj weet dat menig onderzoeker eerst even
een knapzakgidsje pakt alvorens een gebied te
verkennen en het is hem bekend dat midden-
standers in de dorpen regelmatig in kranten
adverteren meteen knapzakpannekoek of een
knapzakuitsmijter. 'En dat is nu juist het mooiste,
dat die mensen in de dorpen er zelf in geloven.
Voor de dorpen hebben wij ook een instruk-
tieklapper ontwikkeld, waar precies in staat hoe
je met de knapzakroute moet omgaan, hoe je
hem kunt kontroleren, waar je op moet letten,
hoe je advertenties kunt opstellen en wat je kunt
organiseren rond een knapzakroute; een soort
handboek/Een beetje dorp in Drente wil een
knapzakroute hebben. •
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