Jaarverslag Groninger Borgenpad 2021

Door het coronavirus ging in 2021 veel op slot, maar gelukkig niet het wandelen in de frisse
buitenlucht. Al wandelend is er veel moois te ontdekken om je over te verwonderen. Wandelen is
vertragen en verstillen en draagt bij aan het welbevinden. Dat zoveel mensen de wandelschoenen
hebben aangetrokken is goed nieuws.
Er is weer volop gewandeld en genoten van borgen, kerken, wierden en maren. We zien een
groeiende belangstelling voor het Groninger Borgenpad. Met onze cultuurhistorische wandelingen
stimuleren we de belangstelling voor de borgen. Door uitbreiding van het aantal wandelingen
hebben we de missie van het Groninger Borgenpad een extra impuls gegeven.
Het bestuur van de stichting heeft het afgelopen jaar twee keer vergaderd, waarvan één keer
digitaal. Daarnaast was er communicatie via mail en app. Door de bijdragen van de vrienden en
wandelaars is het mogelijk op de ingeslagen weg door te gaan.

!
Adolf:’’Met de uitstekende kaartjes is het pad heel goed te volgen.”

Nieuwe rondwandelingen
Er zijn in 2021 drie nieuwe rondwandelingen gepubliceerd:
•
•
•

Rondwandeling verdwenen borg Harssens, Adorp
Rondwandeling verdwenen borg Luingaborg, Bierum
Rondwandeling Piloersemaborg, Den Ham

Uitbreiding lange
afstandswandeling
Met de uitbreiding van onze LAW is het Groninger
Borgenpad de provinciale grens met Friesland over gegaan.
In drie etappes gaat het van de Coendersborg in Nuis naar
de Schierstins in Veenwouden. Interessant voor de
liefhebbers van borgen, want de Schierstins is een prachtig
voorbeeld van een steenhuis, de voorloper van de borgen.

Publiciteit
Website
Steeds meer wandelaars vinden ons, de website is 37.000 keer bezocht.

Daarnaast zijn 20.000 routebeschrijvingen gedownload.
Nieuwsbrief
Het aantal abonnees op onze nieuwsbrief is rondom 500.
In de media
In De Feanster en de Leeuwarder Courant verscheen een artikel over de
wandelverbinding met de Schierstins. In de Libelle is het Groninger Borgenpad
vermeld bij informatie over de Piloersemaborg. Op Facebook en Instagram zijn
regelmatig berichten geplaatst en is er op Facebook geadverteerd.

Don en Sabrina over het Groninger Borgenpad:

’Wat hebben we genoten van de 13 rondwandelingen Borgen. Prachtige gebieden gezien
van onze provincie. En complimenten voor de goede routeomschrijvingen. We zijn nooit
fout gelopen heerlijk. We willen jullie hiervoor hartelijk bedanken en hebben uiteraard
ook een storting gedaan naar jullie stichting. Erg mooi en leuk initiatief. Mijn man en ik

willen ook de rondwandelingen verdwenen borgen nog gaan doen. Alle vertrouwen in dat
dit ook nog prachtige routes zullen zijn.’

Vrienden van Groninger Borgenpad
We danken onze vrienden en wandelaars voor de giften.
Hierdoor kunnen we ook in 2022 de wandelingen gratis aanbieden.
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