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Stempelend wandelen
door gastvrij ‘Grunnen’
Wandelen, maar dan anders. Het Pronkjewailpad wordt gelopen met de telefoon in de hand en al stempels verzamelend genietend van de Groningse gastvrijheid. Een langeafstandswandelpad dat zes maanden per jaar open is.

‘Voorloper’ Rik-Jan Luning.
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H

et Pronkjewailpad is afgeleid van Tocht om de
Noord, het tweedaagse
Groninger wandelfestival, jaarlijks in het laatste weekend
van september. Waar Tocht om de
Noord een ontdekkingstocht voor
de zintuigen is, staat het Pronkjewailpad voor het delen van gastvrijheid en het verbinden van alles wat
Groningen de moeite waard maakt.
Het Pronkjewailpad is ook een
antwoord op Tocht om de Noord.
,,Die is een half uur na het openen
van de inschrijving met 5000 wandelaars volgeboekt’’, zegt organisator Peter Velthuis. ,,Aan uitbreiden
denken we niet, want Tocht om de
Noord moet een uniek en bijzonder
evenement blijven.’’
Vandaar dus het Pronkjewailpad,
in samenwerking met het Routebureau Groningen (wandelnetwerk),
als alternatief voor Tocht om de
Noord. ,,Een individuele wandeltocht over een langeafstandspad
waar een onbeperkt aantal deelnemers vanaf 12 april tot 1 november
terecht kan. Onze doelgroep is de
mensen die Tocht om de Noord lopen. Wij schatten dat de helft daarvan het Pronkjewailpad loopt.’’
Tegelijkertijd wil het Pronkjewailpad een doorlopend evenement
zijn. ,,Het is een interactief pad waar
van alles gebeurt om de wandelaars
Groningen te laten ontdekken.’’ Volgens Velthuis is deze combinatie
van wandelen en beleven uniek voor
Nederland. ,,De gastvrijheid staat
centraal. Wandelaars komen om de
paar kilometer zo’n Gronings
pronkjuweel tegen en beleven daar
de gastvrijheid van Groningen.’’

E

en wandelroute van twee keer
250 kilometer uitzetten is
geen sinecure. Als het thema
Gastvrij Grunnen moet zijn, moet de

Net als de jaarlijkse Tocht om de Noord op deze foto, is het Pronkjewailpad bedoeld als een ontdekkingstocht door Groningen voor wandelaars.

route zoveel mogelijk aansluiten op
de pronkjuwelen.
Velthuis zet de tocht grofweg uit,
waarna Voorlopers ter plaatse kijken
of daar ook daadwerkelijk gewandeld kan worden. Een van de circa
honderd Voorlopers is Rik-Jan Luning (53) uit Haren. ,,Soms loop je alleen, een andere keer met een groepje of met iemand die het gebied goed
kent. We hebben kaarten en gps (global positioning system, red.) bij ons
en kijken of de bedachte route echt

De routes van het Pronkjewailpaden zijn uitgebreid verkend.
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leuk is om te lopen. Bij het Pronkjewailpad letten we ook op ondernemers langs de route en kijken we of
het leuk is om bij hen langs te gaan.’’
De Voorlopers nemen de tijd om
de route te bekijken. ,,We kijken of
het uitgezette pad aantrekkelijk en
veilig is om te lopen. Soms zie je iets
waarvan je denkt: waarom is dat niet
opgenomen in de route?’’, zegt Luning. ,,Als de conceptroute tegenvalt, vragen we mensen in de buurt
of er iets beters is.’’
Voorlopers kunnen na een eerste
verkenning suggesties aandragen
voor alternatieven. ,,Het is altijd
spannend als je na twee keer voorlopen de definitieve route volgt, om te
zien of de organisatie jouw suggesties heeft overgenomen.’’
De dagelijks te lopen afstand bedraagt 20 tot 25 kilometer. Het
Pronkjewailpad verbindt de zeven
highlights van Groningen: borgen,
wierden, kerken, de Waddenzee, het
Lauwersmeer, Bourtange en de stad
Groningen. ,,Naast deze diamanten
stuiten lopers om de paar kilometer
op een pareltje in de vorm van een
gastvrije ondernemer.’’
Inmiddels hebben 160 ondernemers zich aangesloten bij het Pronkjewailpad. Zij zijn gisteravond in Bedum bijgepraat en maken, zoals
Velthuis dat noemt, een gastvrij gebaar naar de wandelaars. ,,Zij ont-

vangen hen in hun boerderij, kaasmakerij, bakkerij, winkel, kanobedrijf, zeehondencentrum of fruitboomgaard.
Wie
door
een
palingrokerij loopt, kan bijvoorbeeld een stukje gerookte paling
proeven. Ondernemers delen hun
gastvrijheid met de wandelaars.’’

O

nder meer Het Huis voor de
Sport, Het Groninger Landschap en Erfgoedpartners
hebben zich aan het Pronkjewailpad
verbonden. De Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) zet bijvoorbeeld een aantal kerkgebouwen permanent open. In elke kerk staat een
waterkoker klaar met thee of koffie,
zodat de vermoeide wandelaar zelf
iets kan maken.
Zomaar op pad gaan op het Pronkjewailpad, zoals bij het Pieterpad, is
niet aan de orde. Er zijn geen bordjes
die de weg wijzen. Wie het Pronkjewailpad wil lopen doet dat via gps, of
door de Pronkjewail-app te downloaden op de mobiele telefoon. Met
ingang van volgend jaar kan ook het
wandelknooppuntensysteem
gebruikt worden.
Het pad is donderdag tot en met
zondag ‘open’, van 10.00 tot 17.00
uur. Wandelaars moeten zich inschrijven op Pronkjewailpad.nl. Op
vertoon van het inschrijfformulier
kunnen ze bij een tiental uitgifte-
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punten de Pronkjewailkaart halen.
Met die stempelkaart kunnen ze de
pronkjuwelen verzilveren, dat wil
zeggen geproefd of beleefd.
Velthuis: ,,Wie alle stempels binnenhaalt, wordt uitgenodigd voor
het spectaculaire slotevenement: de
Camino Groningen in november. Alle wandelaars lopen dan samen naar
en door de stad Groningen met een
huldiging in de Martinikerk.’’

Noord- en zuidroute
Het Pronkjewailpad heeft een noorden zuidroute, beide om en nabij de
250 kilometer lang. De noordroute
(noordoost-Groningen en het Hogeland) wordt eind maart geopend. De
zuidroute (Westerkwartier, OostGroningen en de Veenkoloniën) volgt
in 2019. Wie een overnachting boekt
kan gebruikmaken van de vervoersservice. Wandelaars en bagage worden desgewenst gehaald en gebracht.
Het Pronkjewailpad wordt vrijdag 30
maart feestelijk geopend met een
tiendaagse ‘walk-off’. In dagelijks
wisselende samenstelling lopen vijf
doorgewinterde Tocht om de Noordwandelaars, vergezeld van wandelgasten zoals burgemeesters, ambassadeurs en partijen zoals SOGK en
Het Groninger Landschap, in tien
etappes de noordroute.

